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Năm 2016 đã qua trong điều kiện kinh 

tế thế giới nói chung nhiều bất ổn kinh 

tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn. 

Theo đó, tăng trưởng kinh tế năm 

2016 đạt 6,28%, thấp hơn năm 2015 

nhưng nếu so với mặt bằng chung của 

thế giới thì tốc độ tăng trưởng của Việt 

Nam là kết quả chấp nhận được. 

Về phía SOVI, 2016 là một năm kinh 

doanh thật sự khó khăn khi nhu cầu 

của thị trường giảm nhưng nguồn 

cung tăng, giá bán chịu áp lực giảm 

mạnh để duy trì mối quan hệ khách 

hàng trước những công ty đối thủ. Tuy 

nhiên, vượt qua những khó khăn 

chung của thị trường, bằng nỗ lực của 

cả tập thể Công ty vẫn duy trì sự tăng 

trưởng khi hoàn thành kế hoạch do 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2016 đã đề ra. Ngoài ra, SOVI lần 

đầu tiên nằm trong TOP 10 doanh 

nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam thuộc 

cùng hệ thống ngành kinh tế. Đây thật 

sự là  thành tích đáng tự hào của tập 

thể CTCP Bao Bì Biên Hòa khi không 

ngừng hoàn thiện và nâng cao chất 

lượng sản phẩm dịch vụ.  

Năm 2017, thị trường sẽ tiếp tục diễn 

ra các thương vụ M&A các doanh 

nghiệp trong ngành bao bì mà bên 

mua không chỉ là các doanh nghiệp 

Châu Á mà còn có sự tham gia của 

các doanh nghiệp Châu Âu. Theo đó, 

áp lực giữ vững thương hiệu của 

Công ty là rất lớn. Là một thành phần 

của nền kinh tế, Công ty đã chuẩn bị 

và sẵn sàng tận dụng các cơ hội, 

chuyển hóa những thách thức trở 

thành cơ hội mới để nâng sức cạnh 

tranh trong ngành bao bì nói riêng và 

nền kinh tế nói chung. 

 Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin 

chân thành cảm ơn tất cả các cổ đông, 

tập thể cán bộ công nhân viên và các 

đối tác luôn đồng hành và ủng hộ 

chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hội 

đồng quản trị tin tưởng rằng, với sự tín 

nhiệm của cổ đông, SOVI sẽ duy trì 

tăng trưởng ổn định, giữ vững niềm tin 

với cổ đông và nâng cao uy tín trên thị 

trường.   

Xin cám ơn và kính chúc sức khỏe, 

hạnh phúc, thành công đến Quý vị cổ 

đông, khách hàng cùng toàn thể cán 

bộ công nhân viên CTCP Bao Bì Biên 

Hòa. 

Kính thưa Quý vị cổ đông   

Trần Trang Bình 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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 Cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng những sản phẩm 

bao bì giấy với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và dịch vụ tốt.  

 Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong mọi hoạt động phù hợp 

với từng giai đoạn nhằm đưa Sovi trở thành một trong những 

doanh nghiệp cung cấp bao bì carton hàng đầu Việt Nam. 

 Tạo môi trường & điều kiện làm việc cởi mở, thân thiện, mang 

lại hiệu quả cao nhất nhằm phát huy toàn diện tài năng của 

CBCNV. 

 Từ đó, thỏa mãn đầy đủ những nhu cầu cuộc sống cho CBCNV, 

đem lại lợi nhuận hợp lý cho Công ty và lợi tức thỏa đáng cho 

các cổ đông, đồng thời cống hiến thật nhiều cho đất nước, cho 

xã hội. 

SỨ MỆNH 
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TẦM NHÌN 

Trở thành nhà sản xuất, cung cấp 

dịch vụ và giải pháp bao bì giấy 

đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

38 

22

2 

3 TỔNG QUAN CÔNG TY 

BÁO CÁ O VÀ ĐÁNH GIÁ                                         

CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

63 

51 

49

2 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

ĐÁNH GIÁ CỦA  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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TỔNG QUAN CÔNG TY 
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Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA 

Tên tiếng Anh : BIEN HOA PACKAGING COMPANY 

Giấy CNĐKDN : 3600648493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Đồng Nai cấp đăng kí lần đầu ngày 

14/08/2003. thay đổi lần thứ 8 ngày 

14/04/2016. 

Vốn điều lệ : 128.324.370.000 đồng  

Vốn chủ sở hữu : 330.290.844.090 đồng  

Địa chỉ : KCN Biên Hòa 1. Đường số 7. P. An Bình. 

TP Biên Hòa. Đồng Nai. Việt Nam. 

Số điện thoại : (84 – 061) 3 836 121 – 3 836 122 

Fax : (84 – 061) 3 832 939 

Website : www.sovi.com.vn  

Email : sovi@sovi.com.vn 

Mã cổ phiếu  SVI 

TỔNG QUAN CÔNG TY 
Thông tin khái quát 

http://www.sovi.com.vn/
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Quá trình hình thành và phát triển 

  

2003-2005 

 

Công ty tiếp tục đầu tư mở 
rộng mặt hàng, đầu tư cải 
tiến dây chuyền sản xuất đưa 
năng suất sản xuất Hộp giấy 
in offset lên 3.000 tấn/năm. 

 

Tiếp nối những thành công trên, SOVI mạnh dạn đầu tư 
thêm phân xưởng sản xuất hộp giấy cao cấp với dây 
chuyền công nghệ in offset hiện đại của Ý, Thụy Sỹ, 
Nhật Bản. 

Nhà máy được Nhà nước tiếp quản và 

chuyển thành doanh nghiệp quốc doanh với 

tên là Nhà máy Bao bì Biên Hòa, và “SOVI” 

được lấy làm thương hiệu. 
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1997 

Tiến hành đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại 

để nâng công suất lên 20.000 tấn/năm và 

chính thức trở thành nhà sản xuất bao bì 

carton gợn sóng hàng đầu của Việt Nam. 

2005-2007 

Tiền thân là nhà máy sản xuất 

bao bì giấy gợn sóng đầu tiên tại 

miền Nam Việt Nam với công 

nghệ tiên tiến của Nhật Bản, 

công suất thiết kế lên đến 4.000 

tấn/năm. 

 

Đầu tư mở rộng thêm nhà máy bao bì 

Carton với diện tích 4,5ha tại đường 

số 3, KCN Biên Hòa, nâng tổng công 

suất thiết kế sản phẩm lên 40.000 

tấn/năm. Triển khai Hệ thống ERP với 

giải pháp Oracle E Business Suite. 

 

Đầu tư mở rộng thêm nhà máy bao bì 

Carton với diện tích 4,5ha tại đường số 

3, KCN Biên Hòa, nâng tổng công suất 

thiết kế sản phẩm lên 40.000 tấn/năm. 

Triển khai Hệ thống ERP với giải pháp 

Oracle E Business Suite. 
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Công ty cổ phần Bao Bì Biên Hoà niêm yết cổ 

phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 Nhà máy bao bì carton ở Mỹ Phước, Bình Dương chính thức đi vào 

hoạt động với công suất giai đoạn đầu là 30.000 tấn/năm. 

 Niêm yết tại HOSE, tăng vốn điều lệ lên 106.987.420.000 đồng. 

2012-2013 
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 SOVI đầu tư mở rộng thêm nhà 

máy bao bì Carton giai đoạn 1 tại 

KCN Mỹ Phước 3, tỉnh Bình 

Dương có công suất 30.000 

tấn/năm, nâng công suất thiết kế 

sản xuất bao bì carton toàn công 

ty lên 75.000 tấn/năm. 

 Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng 

mặt hàng hộp giấy in offset lên 

công suất 5.000 tấn/năm. 

 Tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy 

sản xuất bao bì carton giai đoạn 2 

nâng công suất thiết kế sản phẩm 

lên 45.000 tấn/năm. 

 

 

 Tăng vốn điều lệ lên 128.324.370.000 đồng theo hình thức 
tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

 Đạt bằng chứng nhận top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất 

Việt Nam thuộc cùng hệ thống ngành kinh tế. 

2015-2016 
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Ngành nghề kinh doanh và một số sản phẩm tiêu biểu 

 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa; 

 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (sản xuất giấy); 

 Buôn bán nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy; 

 In ấn. 
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Địa bàn kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa bàn kinh doanh chính: Đồng Nai, TP. 

Hồ Chí Minh, Bình Dương. Đây đều là 

những thành phố có tốc độ phát triển và 

cơ sở hạ tầng dành cho ngành công 

nghiệp tốt nhất Việt Nam. 

 Trụ sở chính: KCN Biên Hoà 1, Đường 

số 7, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai 

 Nhà máy Bao bì In Offset 

   KCN Biên Hoà 1, Đường số 7, P.An 

Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai 

 Nhà máy xeo giấy 

   Đường số 3, P. An Bình, TP.Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai 

 Nhà máy bao bì carton Biên Hòa.  

   Đường số 12, P. An Bình, TP. Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai 

 Nhà máy bao bì giấy Bình Dương. 

KCN Mỹ Phước 3, Thị xã Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 
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Một số giải thưởng đạt được 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG CHÂU ÂU 
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TOP 10 DOANH NGHIỆP TÍN NHIỆM NHẤT 

VIỆT NAM THUỘC CÙNG HỆ THỐNG NGÀNH 

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 

CỦA  UNILEVER 
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Bộ phận 

hành 

chính 

nhân 

sự. 

Bộ phận 

tài chính 

kế toán. 

Bộ 

phận 

công 

nghệ 

thông 

tin. 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH 

NHÂN SỰ-TÀI CHÍNH-IT 

Nhà 

máy 

bao bì 

carton 

Biên 

Hòa. 

Nhà 

máy 

bao bì 

in 

offset. 

Nhà 

máy 

bao bì 

Bình 

Dương. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Cơ cấu tổ chức 

 

 

  

 

 

 

 

 

. 
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TỔNG QUAN CÔNG TY 

 
  

BAN KIỂM SOÁT 

Bộ 

phận 

kỹ 

thuật 

cơ 

điện. 

 

Bộ 

phận 

Nghiên 

cứu 

phát 

triển. 

 

Bộ 

phận 

Quản 

trị chất 

lượng. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 KỸ THUẬT 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

KINH DOANH 

Bộ 

phận 

Kế 

hoạch 

sản 

xuất. 

 

Bộ 

phận 

Kinh 

doanh. 

 

Tổ 

mua 

hàng. 

Ban 

5S; An 

toàn 

PCCC. 
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Định hướng chiến lược phát triển 
 

Chiến lược tăng trưởng tập trung  

Nhằm phát huy điểm mạnh của Sovi và tận dụng cơ hội hiện có để mở rộng sản xuất và 

nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty tiến hành thực hiện các giải pháp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luôn giao hàng đúng hẹn – đủ chất lượng và số lượng. Khi khách hàng khiếu nại 

phải đảm bảo giải quyết kịp thời. Tư vấn thiết kế sản phẩm hiệu quả, nhanh chóng – 

chính xác, linh hoạt. Tôn trọng và lắng nghe nhu cầu của khách hàng. 

 Tiến hành phân tích nhu cầu của từng khách hàng để duy trì quan hệ và nâng cao 

doanh số của khách hàng chiến lược. Thông qua phân tích lợi thế cạnh tranh để 

xác định điểm mạnh và điểm yếu từ đó khắc phục và cải tiến. 

 Tăng công suất sản xuất Nhà 

máy bao bì carton Mỹ Phước 

từ 45.000 tấn/năm lên 60.000 

tấn/năm và nhà máy bao bì 

offset lên 10.000 tấn/năm vào 

năm 2018, đưa công suất sản 

xuất toàn chuyển bao bì 

carton của Công ty lên 

100.000 tấn/năm, Công ty sẽ 

tiến hành đầu tư bổ sung, mở 

rộng và nâng cấp thiết bị, 

đồng bộ hóa - tự động hóa 

dây chuyền sản xuất. 

 Ngoài đầu tư bổ sung Công ty 

còn đầu tư mới Nhà máy bao 

bì carton giai đoạn 1 có công 

suất 30.000 tấn/năm tại KCN 

Lộc An, Bình Sơn, Đồng Nai 

nhằm mở rộng thị phần, tăng 

sức cạnh tranh với các đối 

thủ trong khu vực Đông Nam 

Bộ. 

 

 

 

 
Đưa dịch vụ chăm sóc khách hàng trở thành một trong những lợi thế của Sovi so với 

các đối thủ cạnh tranh. Theo đó Công ty áp dụng các giải pháp: 

 

 

 

Chiến lược dẫn đầu về dịch vụ khách hàng 
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 Chú trọng và phân rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân chủ trì, phối hợp. Tiến 

hành phân tích đánh giá chất lượng và sự hài lòng của khách hàng để xây dựng 

chương trình cải tiến phù hợp. 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, hệ thống quản lý 

Với những mục tiêu đề ra, phát triển nguồn nhân lực là chiến lược cần thiết và quan 

trọng. Theo đó, Công ty áp dụng thực hiện và triển khai các giải pháp: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dựa trên các tiêu chí đánh giá năng 

lực (ASK), tiêu chí đánh giá thành 

tích (KPI) tiến hành soát xét cho từng 

vị trí công việc nhằm xác định rõ 

trách nhiệm công việc, mối quan hệ 

và tính hiệu quả của từng thành viên. 

 Định kỳ thường xuyên soát xét hệ 

thống văn bản quản lý, cụ thể các tác 

nghiệp đang áp dụng trên cơ sở cải 

tiến, nâng cấp và chuẩn hóa các quy 

trình nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi 

ngày càng cao của thị trường. Để 

mang lại hiệu quả điều quan trọng là 

phải áp dụng, duy trì, đánh giá định 

kỳ để cải tiến liên tục. 

 Quy hoạch nhân sự kế thừa ở những 

vị trí chủ chốt, tiến hành đào tạo hoặc 

gửi đi đào tạo, định kỳ tiến hành tập 

sự, đánh giá góp ý cải tiến để sẵn 

sàng bổ sung vào các vị trí nhân sự 

không còn phù hợp. 

 Xây dựng môi trường làm việc thân 

thiện, cởi mở, sạch sẽ và an toàn. 

Định kỳ khảo sát để cải tiến điều kiện 

làm việc. Ngoài ra luôn quan tâm chế 

độ lương, thưởng và các phúc lợi 

cũng như duy trì văn hóa kỷ luật 

trong công ty. 
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Chiến lược sản xuất và tác nghiêp 

Về con người 

 Soát xét, lựa chọn, tuyển dụng bổ 

sung để có đủ nguồn nhân lực 

phù hợp là ưu tiên quan trọng 

trong chiến lược – tác nghiệp của 

Công ty. Sovi tìm kiếm những cá 

nhân có tinh thần trách nhiệm, kỷ 

luật, nhiệt tình, siêng năng, sẵn 

sàng lắng nghe và sẵn sàng hợp 

tác. Đích thân đi đến và  xem xét 

thực tế để hiểu tường tận tình 

hình công việc, suy nghĩ và phát 

biểu dựa trên các số liệu đã được 

bản thân kiểm tra. 

 

Về quản lý công nghệ và đào tạo nâng 

cao tay nghề cho công nhân 

 Xây dựng quy trình quản lý từng 

thiết bị từ việc vệ sinh, bảo dưỡng, vận hành, kiểm tra, sửa chữa. Định kỳ tiến hành 

đại tu nhằm phục hồi thiết bị, đưa về tình trạng đạt các tiêu chuẩn của nhà cung cấp. 

 Khảo sát, loại bỏ các lãng phí do thiết bị gây ra. Từ đó xây dựng, ban hành và áp 

dụng các tiêu chuẩn, định mức, áp dụng phương pháp tính hiệu suất sử dụng thiết 

bị (OEE) cho từng khâu máy, phần đầu nâng OEE lên 85%. 

Về quản lý công nghệ và đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân 

 Xây dựng quy trình và chuẩn hóa 

công nghệ để làm nền tảng cho việc 

cải tiến liên tục. Tiến hành đào tạo và 

hướng dẫn chuyên môn, chuyển giao 

đến từng vị trí công việc có liên quan 

nhằm đảm bảo có thể hiểu rõ và làm 

được một cách thường xuyên, từ đó 

từng bước tác nghiệp, từng thông số 

theo quy định của quy trình;  

 Theo dõi và thống kê các sự cố công 

nghệ thường gặp trong quá trình sản 

xuất và xây dựng đầy đủ các hướng 

dẫn xử lý các sự cố. 
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 Tiến hành đào tạo, chuyển giao đến từng vị trí công việc nhằm có đủ kinh nghiệm 

kiến thức và kỹ năng giải quyết sự cố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về quản lý định mức sử dụng nguyên 

vật liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về quản lý chất lượng trên chuyền 

và thành phẩm 

  Phải xác định các tiêu chuẩn 

sản phẩm, bán sản phẩm, 

phương pháp kiểm tra, tần suất 

kiểm tra, hướng dẫn xử lý sự cố 

về chất lượng, hướng dẫn xử lý 

kết quả kiểm tra tại từng vị trí 

công việc trên chuyền và nội 

dung cần ghi chép về chất 

lượng trong biểu mẫu tại từng vị 

trí công việc. 

 Theo dõi, kiểm tra việc thực 

hiện và phân tích các dữ liệu về 

chất lượng để có các cải tiến 

hoặc ban hành HĐKP-PN. Yêu 

cầu  

 Tính toán và ban hành định 

mức cho tất cả nguyên vật liệu 

sử dụng trong sản xuất. Số liệu 

định mức này phải được xác 

định dựa trên cơ sở: thiết bị, 

nguyên vật liệu, quy trình và 

con người được chuẩn hóa. 

Hướng dẫn xử lý sự cố khi định 

mức vượt quá quy định và nội 

dung cần ghi chép về định mức 

trong biểu mẫu tại từng vị trí 

công việc. 

  Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện và phân tích các dữ liệu về định mức để có các 

cải tiến hoặc HĐKP – PN kịp thời. Yêu cầu từng trường hợp vượt mức phải được 

điều tra nguyên nhân, đề xuất HĐKP – PN, theo dõi thực hiện, đánh giá kết quả. 

 

 

 

từng trường hợp vượt mức phải được điều tra nguyên nhân, đề xuất HĐKP-PN, 

theo dõi thực hiện, đánh giá kết quả 



                     Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa 

Báo cáo thường niên 2016 
19 

TỔNG QUAN CÔNG TY 

 

 

 Giảm thời gian, số lần hư máy đột xuất, nâng cao độ chính xác năng suất từng 

khâu, xây dựng phần mềm điều độ chi tiết, phân tích nguyên nhân tồn bán thành 

phẩm hàng ngày để từng bước giảm giá bán thành phẩm tồn xưởng. 

 Xây dựng các nguyên tắc sắp xếp lịch sản xuất từng khâu máy đảm bảo hiệu quả về 

chất lượng, định mức, năng suất … làm cơ sở cho việc xây dựng các nguyên tắc 

điều độ. Hàng ngày phân tích hiệu quả điều độ nhằm tìm cơ hội cải tiến các nguyên 

tắc điều độ đã xác lập.   

 Nâng cao độ chính xác của dự báo bán hàng, qui hoạch nguyên vật liệu, dự trù 

mua, thời gian giao hàng của nhà cung cấp đặc biệt là giấy nhằm hạn chế đến mức 

thấp nhất chủng loại, số lượng tồn kho nguyên vật liệu. 

 

Trong tình hình thị trường bao bì hiện nay các doanh nghiệp đối thủ đều chào bán sản 

phẩm với mức giá thấp nhằm gia tăng doanh số và chiếm lĩnh thị phần. Theo đó, hạ 

thấp chi phí là một chiến lược cơ bản nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh. Để làm tốt chiến 

lược này đòi hỏi sự nỗ lực thường xuyên và liên tục của từng cá nhân, bộ phận, phân 

xưởng, cụ thể: 

 Từng bước loại bỏ lãng phí bằng việc lập dự toán, phê duyệt, sử dụng và quyết toán 

chi phí. 

 Ngân sách sử dụng cho từng bộ phận, phân xưởng đều phải thông qua các quy 

định, quy trình, tiêu chuẩn và phải dựa trên cơ sở đảm bảo định mức đã ban hành. 

Hướng dẫn, kiểm tra và kiểm soát định kỳ, đột xuất nhằm đảm bảo sự tuân thủ trong 

việc quản lý ngân sách. 

 Các dữ liệu có liên quan đến định mức nguyên vật liệu sử dụng, chi phí thuộc phạm 

vi quản lý của từng bộ phận đều phải được thu thập và phân tích hàng ngày để tìm 

ra cách giảm chi phí cũng như nguyên nhân làm chi phí tăng để đề ra các biện pháp 

khắc phục và cải tiến kịp thời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về quản lý tồn kho nguyên vật liệu, tồn bán thành phẩm trong xưởng và điều độ sản xuất 

hiệu quả 

 

 Công ty nhận thức việc đóng góp vào xã hội 

và cộng đồng là một yếu tố quan trọng góp 

phần vào sự phát triển bền vững của Công 

ty. Vì vậy, Ban lãnh đạo cùng toàn thể 

CBCNV luôn tích cực tham gia vào các hoạt 

động xã hội nhằm góp phần chung tay xây 

dựng một cộng đồng phát triển, tiến bộ 

thông qua các hoạt động từ thiện: tặng quà 

cho các trẻ em nghèo vượt khó; nuôi dưỡng 

bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ kinh phí 

chăm lo công nhân lao động có hoàn cảnh 

khó khăn xuân 2016 v.v… 

 

Chiến lược hạ thấp chi phí: 

 

Đối với xã hội và cộng đồng: 
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 Ngoài ra, với sản phẩm chính là bao bì giấy là sản phẩm có thể thay thế bao bì nhựa 

và kim loại. Theo đó, môi trường là yếu tố luôn được Sovi quan tâm và chú trọng. 

Đây chính là định hướng phát triển bền vững của Sovi trong tương lai. Cộng ty luôn 

đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về các vấn đề môi trường. 

Bằng những hành động cụ thể, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng chiến dịch bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức của từng thành viên trong 

Công ty. 

 

 

 

 
 

VI SO 
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l 

Các rủi ro 

Rủi ro kinh tế 

 Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng 

trưởng chậm do phục hồi chưa bền 

vững, các tổ chức tài chính quốc tế liên 

tục hạ tốc độ tăng trưởng của kinh tế 

Thế giới. Nền kinh tế của Mỹ vẫn tiếp tục 

tăng trưởng chậm. Kinh tế Trung Quốc 

bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm khi tăng 

trưởng chỉ trong khoảng từ 6,5% - 6,7% 

thấp hơn mức mục tiêu là 7%, sau khi 

đã tiến hành nhiều biện pháp kích thích 

tăng trưởng tốn kém chi phí. Trái ngược 

với hai nền kinh tế trên, các nước Châu 

Âu dù trải qua những bất ổn về chính trị 

vẫn đạt được những thành quả đáng kể 

như giảm tỷ lệ thất nghiệp, xuất nhập 

khẩu tăng v.v….Trong năm 2017, các 

nền kinh tế lớn sẽ vẫn đối mặt với 

những biến động về chính trị xã hội làm 

tăng lên những lo ngại về sự phát triển 

ổn định và bền vững của kinh tế thế giới. 

Bên cạnh một số nhân tố tăng trưởng tốt, kinh tế Việt Nam vẫn ẩn chứa nhiều nguy 

cơ khi tỷ lệ nợ xấu trong năm lại có dấu hiệu tăng. Tỷ lệ nợ xấu đạt 2,46% gần với 

mức mục tiêu là 3% của Ngân hàng Nhà Nước. Cán cân thu chi ngân sách bị mất 

cân đối và rơi vào tình trạng bội chi. Nợ công vượt 60% và tiến gần đến mức 65% 

mà Quốc Hội cho phép. Tỷ lệ đầu tư chỉ đạt 33% GDP, khả năng hấp thụ vốn của 

nền kinh tế chưa cao, nguy cơ gia tăng nợ xấu, năng lực quản lý và cạnh tranh 

thấp, sự thiếu hụt nguồn nhân công có tay nghề và cơ sở hạ tầng v.v… sẽ là những 

thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và CTCP Bao Bì Biên Hòa nói 

riêng. Nhằm hạn chế ảnh hưởng từ những rủi ro của nền kinh tế, SOVI luôn đề ra 

những chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm đáp ứng với sự thay đổi của nền kinh 

tế. 

TỔNG QUAN CÔNG TY Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa 

Ở trong nước, kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu cải thiện trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh và ổn định vĩ mô. Tăng trưởng GDP tăng qua các quý trong 

năm 2016, lần lượt đạt 5,48%; 5,78%; 6,56% và 6,68%. Mặc dù không đạt được 

mục tiêu là 6,7% và thấp hơn năm 2015, nhưng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới 

đang không thuận lợi thì đây được xem là một thành công. Lạm phát năm 2016 đạt 

4,47%, tăng 1,83% so với năm 2015 nhưng vẫn nằm trong mức mục tiêu 5% của 

Chính phủ. Vốn FDI tăng cao nhất trong vòng 5 năm đạt mức 24,4 tỷ USD.  
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Rủi ro tài chính 

        Rủi ro lãi suất  

Lãi suất là một yếu tố vĩ mô quan trọng 

có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh 

nghiệp bởi nó tác động trực tiếp đến 

nguồn vốn đầu tư vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Theo tình hình thực tế 

hoạt động, Công ty thường xuyên phát 

sinh nhu cầu nguồn vốn tín dụng ngắn 

hạn. Trong khoảng thời gian từ 2015 đến 

2016, lãi suất cho vay và lãi suất tiết 

kiệm đều được giữ ở mức ổn định, 

không biến động quá lớn. Cụ thể lãi suất 

cho vay đã giảm 0,5% - 1% tạo điều kiện 

vay vốn cho các doanh nghiệp. Tuy 

nhiên dự báo trong dài hạn, lãi suất chịu 

áp lực tăng sẽ có thể gây ra khó khăn 

cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và 

SOVI nói riêng. Để chủ động nguồn vốn 

trong kinh doanh, Công ty đã thực hiện 

việc đàm phán với khách hàng để rút 

ngắn thời hạn thu tiền trung bình từ 60 

ngày xuống còn 30 ngày. Đồng thời tăng thời hạn trả nợ từ 45 ngày lên 60 ngày. 

v.v… Những chính sách này đã giúp hạn chế ảnh hưởng từ biến động lãi suất 

đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

        

Rủi ro tỷ giá 

Khi nền kinh tế hội nhập sâu rộng hơn thì tỷ giá trở thành một nhân tố rủi ro tác 

động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, NHNN đã áp dụng 

chính sách tỷ giá trung tâm từ đầu năm nên nhìn chung tình hình tỷ giá trong 

năm không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, tỷ giá năm 2017 được dự đoán chịu 

nhiều áp lực tăng do sự mạnh lên của đồng Đô la Mỹ cùng với đó là lộ trình tăng 

lãi suất của FED. Với nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như các trang thiết bị, dây 

chuyền sản suất của SOVI chủ yếu được nhập từ nước ngoài nên một sự biến 

động nhỏ của tỷ giá sẽ ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động của Công 

ty. Vì thế, Công ty sẽ chủ động tìm kiếm các nguồn nguyên liệu trong nước phù 
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 hợp cũng như có phương án dự phòng hợp lý để hạn chế tối đa các tổn thất có 

thể xảy ra 

 

Rủi ro cạnh tranh 

Năm 2016, tiếp nối xu hướng tiêu dùng xanh và thân thiện với môi trường của năm 

2015, các sản phẩm được đóng gói từ bao bì carton được ưa chuộng hơn cùng với 

sự khuyến khích tiêu dùng từ các tổ chức môi trường. Ngành bao bì giấy có mức 

tăng trưởng bình quân ổn định khoảng 10%/năm, tiềm năng phát triển cao nên thu 

hút nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI tham gia tạo nên áp lực 

cạnh tranh thị phần đối với các doanh nghiệp trong ngành. SOVI hiện là một trong 3 

nhà cung cấp bao bì giấy có thương hiệu lớn của ngành. Công ty chuyên cung cấp 

sản phẩm bao bì giấy có chất lượng phù hợp với từng nhu cầu của mỗi khách 

hàng. Theo đó. việc thường xuyên đầu tư và nâng cấp trang thiết bị hiện đại, mở 

rộng dây chuyền sản xuất và nỗ lực tìm kiếm khách hàng luôn được Công ty thực 

hiện đồng bộ và chuyên nghiệp nhằm đảm bảo cung cấp nhanh chóng những sản 

phẩm chất lượng cao, góp phần củng cố và nâng cao vị thế doanh nghiệp, tạo 

dựng niềm tin vững chắc từ khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác khác. 

 

Rủi ro nguồn nhân lực 

Hiện Công ty đang tăng cường áp dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, nâng 

cao chất lượng và tiết kiệm chi phí. Công nghệ sản xuất cao đòi hỏi phải có nguồn 

nhân lực vận hành phù hợp. Tuy, nhiên,thực trạng lao động ở Việt Nam hiện chưa 

đáp ứng được điều này. Tại Việt Nam các cơ sở đào tạo về ngành này là ĐH Nông 

lâm TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Bách Khoa TPHCM cùng khoảng 5 trường 

Cao đẳng và trung cấp nghề cung khoảng gần 300 lao động/năm cho ngành. Con 

số này là rất nhỏ đối với nhu cầu ngày càng tăng của ngành. Ngoài ra, tỷ lệ lao 

động biến động làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, Công ty luôn đặt 

chất lượng và gắn kết lâu dài làm tiêu chí tuyển dụng, đồng thời xây dựng môi 

trường làm việc thân thiện, cởi mở, công bằng cùng những chính sách lương 

thưởng hợp lý nên đã giữ được nhân sự gắn bó lâu dài vì sự phát triển vững bền 

của Công ty. 
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TỔNG QUAN CÔNG TY 

  

Rủi ro về pháp luật 

Do đặc thù là doanh nghiệp hoạt 

động trong ngành giấy nên Công ty 

phải chịu sự quản lý chặt chẽ từ 

pháp luật trong vấn đề môi trường. 

Tuy vậy, SOVI với lợi thế dây 

chuyền sản xuất từ Nhật Bản, Đài 

Loan (quốc gia có ngành công 

nghiệp giấy phát triển mạnh) có thể 

đảm bảo tuân thủ được những yêu 

cầu về bảo vệ môi trường của Chính 

phủ. Ngoài ra doanh nghiệp là công 

ty cổ phần, đã niêm yết cổ phiếu tại 

Sở GDCK TP.HCM nên hoạt động 

của SOVI cũng chịu tác động lớn từ 

các văn bản pháp luật như Luật  Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán về hoạt động 

công bố thông tin. Các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này hiện đang trong quá 

trình hoàn thiện nên sự thay đổi về mặt chính sách có thể ảnh hưởng đến hoạt 

động quản trị, kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro pháp luật, Công ty luôn 

phân công theo dõi các thay đổi về chính sách để điều chỉnh hệ thống quy trình, 

quy định nội bộ để phù hợp với sự thay đổi đó. 

 

Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro trên. hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty còn chịu rủi ro 

khác như thiên tai, địch họa. v.v… đây là những rủi ro bất khả kháng nếu xảy ra 

sẽ gây thiệt hại về vật chất và con người cũng như tình hình hoạt động chung 

của công ty. Theo đó, để hạn chế thiệt hại từ các rủi ro này, Công ty đã chủ động 

thực hiện các biện pháp bảo hộ an toàn trong lao động; an toàn về PCCC và 

mua bảo hiểm tất cả tài sản, con người của Công ty.  
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  

 

Tổng kết năm 2016, Công ty đạt kết quả kinh doanh khá tốt. Cụ thể, doanh thu đạt 1,382 

tỷ đồng, đạt 95,29% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 93.380 triệu đồng, đạt 

103,76% so với kế hoạch. Sản lượng Bao bì hộp đạt 1.423 tấn, đạt 142,3% so với kế 

hoạch. Mặc dù sản lượng của hai sản phẩm chính là bao bì carton và bao bì in offset 

không đạt chỉ tiêu đề ra nhưng trong tình hình thị trường cạnh tranh cao như hiện nay thì 

đây là một kết quả kinh doanh khá tốt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đơn vị: tấn 

Chỉ tiêu 

 

Thực hiện 

2015 

Kế hoạch 

2016 

Thực hiện 

2016 

% Thực 

hiện so với 

kế hoạch 

2016 

% Tăng/ 

Giảm so 

với 2015 

Sản lượng  
     

Bao bì Carton 69.769 75.000 72.240 96,32% 103,54% 

Bao bì in offset 6.257 7.000 6.499 92,84% 103,87% 

Bao bì hộp 1.318 1.000 1.423 142,30% 107,97% 

     

Đơn vị: triệu đồng 

Tổng doanh thu 1.341.383 1.450.000 1.381.740 95,29% 103,01% 

Đầu tư XDCB 50.442 61.500 35.633 57,94% 70,64% 

TNBQ 12,24 12,5 13,41 107,28% 109,56% 

LNTT 84.007 90.000 93.380 103,76% 111,06% 

Nộp Ngân sách 45.966 53.774 60.209 111,97% 130,96% 

Công tác xã hội 1.010 1.000 753 75,,30% 74,55% 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng tài sản 549.662 610.872 669.385 758.795 749.980 

Tổng vốn chủ sở hữu 191.492 238.921 271.464 294.399 330.291 

Nợ ngắn hạn 284.362 311.477 333.386 398.296 378.051 

Nợ dài hạn 73.808 60.475 64.536 66.100 41.638 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

Doanh thu thuần 851.749 1.003.373 1.130.701 1.341.456 1.381.740 

Lợi nhuận từ HĐKD 64.333 69.618 73.665 82.447 92.225 

Lợi nhuận trước thuế 65.225 70.064 75.409 84.007 93.380 

Lợi nhuận sau thuế 59.997 67.336 64.319 69.326 74.656 

Lợi nhuận gộp 122.791 148.980 154.947 171.319 181.966 

Đơn vị: triệu đồng 

Đơn vị: triệu đồng 
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Tăng trưởng doanh thu 

(triệu đồng) 

Tình hình tài sản                         

(triệu đồng) 

Tăng trưởng lợi nhuận              

(triệu đồng) 

     

Doanh thu thuần 

Doanh thu thuần năm 

2016 đạt 1.381.740 triệu 

đồng, tăng 40.284 triệu 

đồng, tương ứng tăng 

3% so với năm 2015. 

Trong 4 năm qua (2012-

2016), SOVI duy trì tốc 

độ tăng trưởng kép của 

doanh thu là 12,9%. 

Công ty đạt được kết quả 

này là do áp dụng công 

nghệ hiện đại và có 

chính sách kinh doanh 

linh hoạt bám sát diễn 

biến thị trường. 

 

 

Lợi nhuận 

Các chỉ tiêu lợi nhuận của 

Công ty năm 2016 đều đạt 

được kết quả tốt. 

Cụ thể, Lợi nhuận gộp đạt 

181.966 triệu đồng, tăng 

10.647 triệu đồng tương ứng 

tăng 6,2% so với 2015. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 74.656 

triệu đồng, tăng 5.330 triệu 

đồng, tương ưng tăng 7,7% 

so với năm 2015. 

Lợi nhuận gộp và Lợi nhuận 

sau thuế lần lượt duy trì tốc 

độ tăng trưởng kép là 

10,33% và 5,62% trong 4 

năm cho thấy Công ty đang 

kinh doanh rất hiệu quả. 

 

 

Tình hình tài sản 

Cuối năm 2016, Tổng tài sản 

Công ty đạt 749.980 triệu đồng, 

giảm nhẹ so với năm 2015. 

Nguyên nhân chủ yếu là do tiền 

gửi ngân hàng không kỳ hạn và 

các khoản tương đương tiền 

lần lượt giảm 17.367 triệu đồng 

và 60.000 triệu đồng tương ứng 

giảm 50,1%; 70,6% so với năm 

2015. 

Tổng vốn chủ sở hữu năm 

2016 tiếp tục xu hướng tăng so 

với các năm trước. Vốn chủ sở 

hữu 2016 đạt 330.291 triệu 

đồng, tăng 12,2% so với năm 

2015. Nguyên nhân là do Lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối 

và Quỹ đầu tư phát triển lần 

lượt tăng 20.961 triệu đồng và 

14.931 triệu đồng, tương ứng 

tăng 18,9%; 26,8% so với năm 

2015.  
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Tổ chức và nhân sự 

            Danh sách ban điều hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông PHẠM VĂN ĐIỀU 
Giám đốc, kiêm Phó Chủ tịch HĐQT 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Số cổ phần nắm giữ: 127.706 cổ phần 

 

  Quá trình công tác: 

Từ 1/1991 – 6/1996: Quản đốc phân xưởng và 

 trợ lý giám đốc Công ty Gốm Đồng Nai.  

Từ 07/1996 – 12/1996: Phó phòng kế hoạch Sở Công nghiệp Đồng Nai.  

Từ 01/1997 – 06/1997: Phó giám đốc nhà máy điện cơ Đồng Nai.  

Từ 07/1997 – 03/2001: Phó tổng giám đốc Công ty liên doanh cao su Kenda Việt Nam. 

Từ 04/2001 – 05/2002: Trưởng phòng kế hoạch Sở Công nghiệp Đồng Nai.  

Từ 06/2002 – 08/2003: Phó Giám đốc Nhà máy Bao bì Biên Hòa.  

Từ 09/2003 – 2/1/2017: Phó giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Biên Hòa. 

Từ 01/2017 – nay: Giám Đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT. 

Ông TRẦN TRANG BÌNH 
Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Cử nhân kinh tế 

Số cổ phần nắm giữ:  118.974 cổ phần 

 

Quá trình công tác 

Từ 06/1995 - 09/1996: Nhân viên kỹ thuật Công ty  

Cổ phần gỗ Tân Mai.  

Từ 09/1996 - 05/2002: Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng Nhà máy Bao bì Biên Hòa. 

Từ 06/2002 – nay: Phó giám đốc Nhà máy Bao bì Biên Hòa. 

Từ 09/2003 – 2015: Thành viên HĐQT CTCP Bao bì Biên Hòa 

Từ 2016 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Biên hòa 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN HOÀNG 
Kế toán trưởng, kiêm Thành viên HĐQT 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Số cổ phần nắm giữ: 6.829 cổ phần 

 

Quá trình công tác 

Từ 1999 – 2001: Phó giám đốc kinh doanh 

Công ty TNHH SX-TM –DV Ngọc Tuấn.  

Từ 2001 – 2003: Kế toán trưởng nhà máy Đông Lạnh Cần Giờ. 

Từ 2003 – 2005: Kế toán trưởng Công ty TNHH Mộc Hòa Bình kiêm trợ lý kế toán 

trưởng Công ty CP XD và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. 

Từ 1/2006 – 12/2009: Phó bộ phận tài chính kế toán CTCP Bao bì Biên Hòa. 

Từ 1/2010 – nay: Trưởng bộ phận tài chính kế toán, thành viên Hội  đồng  quản  trị 

CTCP Bao bì Biên Hòa. 

Ông ĐẶNG NGỌC DIỆP 
Phó giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Số cổ phần nắm giữ: 1.038.310 cổ phần 

Trong đó: Cá nhân sở hữu: 11.715 cổ phiếu 

                 1.026.595 CP Đại diện 

                Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 

 

Quá trình công tác 

Từ 1992 – 1996: Nhân viên phòng Cơ điện Công ty may CN Đồng Nai. 

Từ 1996 – 2002: Trưởng ca sản xuất Nhà máy bao bì Biên Hòa 

Từ 2002 – 2005: Trưởng BPQLCL CTCP bao bì Biên Hòa. 

Từ 2005 – 2006: Quản đốc Xưởng Offset, CTCP bao bì Biên Hòa. 

Từ 2006 – 4/2008: Trưởng BP KHSX CTCP bao bì Biên Hòa. 

Từ 4/2008 – 2/2016: Trưởng BP Kinh doanh, TV.HĐQT. 
Từ 2016 – nay: Phó giám đốc kinh doanh, TV. HĐQT. 
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Thay đổi trong Ban điều hành 

STT Họ và tên Chức vụ 
Ngày bổ 
nhiêm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Lê Quốc Tuyên Giám đốc 
 

03/01/2017 

2 Phạm Văn Điều Giám đốc 03/01/2017  

3 Nguyễn Thanh Ngân Phó giám đốc 
 

01/02/2016 

4 Đặng Ngọc Diệp Phó giám đốc 01/02/2016 
 

 5 Hà Văn Sơn Phó giám đốc 01/02/2016 
 

 

Ông HÀ VĂN SƠN 
Phó giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Số cổ phần nắm giữ: 1.500 cổ phần 

 

 

 

Quá trình công tác: 

Từ 2000 – 2001: Tổ trưởng SX Tổng công ty Cơ khí Giao thông II. 

Từ 2001 – 2007: Trưởng ca sản xuất CTCP Bao bì Biên Hòa. 

Từ 2007 – 2011: Phó quản đốc xưởng Carton, CTCP Bao bì Biên Hòa. 

Từ 2011 – 02/2016: Quản đốc xưởng Carton, CTCP Bao bì Biên Hòa. 

Từ 2/2016 – nay: Phó giám đốc CTCP Bao bì Biên Hòa 
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0,3%

10,9% 4,8%

84,0%

Theo trình độ

Trên Đại học Đại học

Cao đẳng Khác

1%

99%

Theo tính chất hợp đồng lao động

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)

Số lượng CBCNV 

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ 

A Theo trình độ 770 100% 

1 Trên Đại học 2 0,3% 

2 Đại học 84 10,9% 

3 Cao đẳng 37 4,8% 

4 Khác 647 84,0% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 770 100% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 6 1% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 764 99% 

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) - - 
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Mức lương bình quân

Mức lương bình quân

Chính sách đối với người lao động 

Chính sách lương, thưởng: Công ty thực hiện chính sách lương, thưởng trên cơ sở bảo 

đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục áp dụng chính sách lương thông qua hồ sơ giao việc, 

kiểm soát và đánh giá công việc,từ đó tạo động lực, khuyến khích người lao động cải 

tiến và nâng cao hiệu suất làm việc.  

Mức lương bình quân 

STT Năm Mức lương bình quân 

1 2012 8.000.000 đồng 

2 2013 10.570.000 đồng 

3 2014 10.830.000 đồng 

4 2015 12.240.000 đồng 

5 2016 13.410.000 đồng 

Chính sách phúc lợi : Hàng năm tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV. Trang bị 

đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và phòng chống độc hại cho người lao động. Mỗi 

năm đều tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát trong nước hoặc nước ngoài. Tham gia các 

hoạt động xã hội như giúp đỡ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ 

lụt, đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên, thông qua các chương trình văn nghệ. 

 

Đơn vị: đồng 
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Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án  

Công tác đầu tư được thực hiện theo đúng chủ trương định hướng của HĐQT được 

thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 với kế hoạch dự kiến đầu tư 61.500 triệu 

đồng. Tuy nhiên, do các thủ tục đấu thầu mua sắm máy móc thiết bị (MMTB) chủ yếu là 

ở nước ngoài nên tiến độ kéo dài. Ngoài ra do ít nhà cung cấp tham gia đấu thầu nên 

hầu hết các thủ tục đầu tư mua sắm phải hủy và đấu thầu lại nên trong năm 2016, kết 

quả đầu tư chỉ đạt 35.633 triệu đồng, giảm 29,36% so với cùng kỳ, và chỉ đạt 54,82% 

so với kế hoạch. 

Tình hình đầu tư: 

Nội dung Chi phí 

Nhà chứa ga 65.751.000 

Cải tạo nâng cấp nhà xưởng 403.719.038 

Mái che cửa giao hàng 94.364.000 

Kê để thành phẩm 59.598.000 

Máy in Ryobi 2.982.000 

Máy bế Offset và gỡ rẻo tự động 417.119.500 

Máy cưa khuôn 66.000.000 

Nguồn động lực và hệ thống chiếu sáng 168.546.000 

Bàn nâng thủy lực (4 cái) 300.000.000 

Máy bơm CM80 - 160C 40.800.000 

Hệ thống thu hồi bột 204.545.455 

Máy cột tự động 2.088.401.433 

Máy cột dây (2 cái) 97.272.728 

Máy sấy khí 39.350.000 

Máy bồi tự động 2.711.296.000 

Máy gấp dán tự động và cột tự động 6.629.874.389 

Xe nâng điện 253.000.000 

Xe nâng và kẹp giấy 1.083.975.000 

Xe bán tải 678.821.181 

Đơn vị: đồng 
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Máy in T730 71.000.000 

Máy chủ 103.400.000 

ERP 350.000.000 

Máy in flexo 6 màu 4.648.565.000 

Máy in Process 7.869.562.500 

Cụm tạo tạo  sóng A khổ giấy 2 m 2.718.480.000 

 Dây chuyển sản xuất 2 lớp 861.110.000 

Website 36.000.000 

Máy đóng bành tự động 166.056.000 

Nồi hơi dây chuyền 2 lớp 130.515.000 

Máy uốn dao tự động 290.400.000 

TỔNG CỘNG 35.633.022.224 

 

Tình hình tài chính 

Các khoản mục trên báo cáo tài chính 

Chỉ tiêu 2015 2016 % Tăng giảm 

Tổng tài sản 758.795 749.980 -1,16% 

Doanh thu thuần 1.341.383 1.381.740 3,01% 

Lợi nhuận từ HĐKD 82.447 92.225 11,86% 

Lợi nhuận khác 1.631 1.155 -29,18% 

Lợi nhuận trước thuế 84.077 93.380 11,06% 

Lợi nhuận sau thuế 69.326 74.656 7,69% 

Tỉ lệ cổ tức (%) 20 20 - 

Đơn vị: triệu đồng 



                     Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa 

Báo cáo thường niên 2016 
36 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 

 

 

 

 

Stt Chỉ tiêu 2015 2016 

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (Lần)   

1 Hệ số thanh toán ngắn hạn  1,36 1,42 

2 Hệ số thanh toán nhanh  1,03 1,05 

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)   

1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 61,2 55,96 

2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 157,74 127,07 

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (Lần)   

1 Vòng quay hàng tồn kho  8,29 8,74 

2 Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ 1,88 1,83 

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%) 
    

1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 5,2% 5,4% 

2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân 24.5% 23,9% 

3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 10% 9,9% 

4 Hệ số LN HĐKD/Doanh thu thuần 6,1% 6,7% 
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Khả năng thanh toán  Cơ cấu vốn 

   

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2016 

tăng nhẹ lên mức 1,42 lần so với mức 

1,36 năm 2015. 

Hệ số thanh toán nhanh năm 2016 tiếp 

tục xu hướng tăng của 2 năm trước đạt 

giá trị 1,05 lần. 

Các hệ số này ở mức khá cao so với 

các doanh nghiệp cùng ngành. Điều 

này thể hiện khả năng thanh toán của 

Công ty luôn được duy trì. 

 

 

 

 

 

 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu năm 2016 là 

127,07%, giảm 30,68% so với năm 2015. 

Nguyên nhân do Nợ phải trả giảm 9,63% 

trong khi Vốn chủ sở hữu tăng 12,19% so 

với năm 2015. 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản năm 2016 đạt 

55,96%, giảm 5,24% so với năm 2015. Do 

cả Nợ và Tổng tài sản đều giảm so với 

năm 2015. 

Cơ cấu vốn có sự thay đổi chủ yếu là do 

trong năm giá trị gốc của khoản nợ xấu 

với khách hàng là Công ty Cổ phần Nước 

khoáng Vital đã giảm 83% so với năm 

2015. 

 

Đơn vị: lần Đơn vị: % 
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Năng lực hoạt động  Khả năng sinh lời 

  

 

Hệ số Vòng quay hàng tồn kho năm 

2016 là 8,73 lần, tăng nhẹ so với năm 

2015. Đây là mức cao so với các công 

ty trong ngành. 

Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

BQ năm 2016 giảm nhẹ xuống mức 

1,83 lần. Cho thấy khả năng tạo ra 

doanh thu của một đơn vị tài sản đã 

giảm so với năm 2015. 

 

 Chỉ số LNST/VCSH và LNST/TTS năm 

2016 lần lượt đạt 23,9% và 9,9%, giảm 

nhẹ so với năm 2015.  

Chỉ số LNST/DTT, LN HĐKD/DTT đều 

tăng so với năm 2015 và lần lượt đạt các 

mức 5,4%; 6,7%. 

Nhìn chung, các chỉ số khả năng sinh lời 

của Công ty đều ở mức khá cao so với 

các doanh nghiệp cùng ngành.  
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Phân tích SWOT 
Điểm mạnh : 
 Công ty có kinh nghiệm về Quản lý chất lượng được đúc kết từ 48 năm, hệ thống 

QTCL đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được chứng nhận bởi tổ chức Intertek được 

duy trì và cải tiến liên tục. 

 Đội ngũ CB-CNV công tác lâu năm, có kinh nghiệm trong sản xuất bao bì Carton và 

gắn bó với Công ty. 

 Những nhà máy hiện tại của Công ty như 02 Nhà máy Carton, 01 Nhà máy Offset  

đều có quy mô lớn, nằm ở các vị trí địa lý thuận lợi, đáp ứng nhu cầu hàng hóa của 

khách hàng.  

 Những năm qua Công ty đều đạt được kết quả kinh doanh tốt nên khả năng huy 

động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và vay tín dụng từ các ngân hàng được 

thực hiện thuận lợi. 

Điểm yếu : 

 Những sai lỗi chất lượng thường lặp đi lặp lại, do hệ thống kiểm soát chất lượng 

còn những vấn đề chưa hợp lý, các sai lỗi chưa được ngăn ngừa, xử lý một cách 

triệt để nên chất lượng không ổn định làm giảm sự hài lòng của khách hàng. 

 Bảo trì thiết bị còn hạn chế, các thông số kỹ thuật chưa được kiểm soát tốt dẫn đến 

thiết bị dễ xảy ra hư hỏng đột xuất và làm trễ hẹn đơn hàng. 

 Công tác điều độ sản xuất còn hạn chế, chưa phát huy hiệu quả cao; khả năng đáp 

ứng đơn hàng gấp chưa cao nên còn hạn chế trong việc nhận đơn hàng gấp hoặc 

đột xuất. 

 Đi sau đối thủ trong việc áp dụng các công nghệ thiết bị mới, mức độ tự động hóa 

của thiết bị chưa cao nên còn sử dụng lao động thủ công trong sản xuất so với đối 

thủ. 

Cơ hội : 

 Thị trường bao bì dự báo sẽ giữ vững mức tăng trưởng tốt 10% trong năm tới.  

 Chính sách của Chính phủ tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển . 

Thách thức : 

 Nguy cơ thị trường bị thu hẹp vì có quá nhiều nhà sản xuất đầu tư mới, đầu tư mở 

rộng dẫn đến thị trường dư nguồn cung bao bì . 

 Đối thủ dùng giá bán thấp để cạnh tranh, đây là con đường ngắn nhất để các doanh 

nghiệp khác có đơn hàng (chấp nhận hiệu quả thấp để chiếm lĩnh thị trường). 

   

 Đối thủ (Boxpack)  đã đi trước trong sử dụng công nghệ in Process , Preprint và đã 

xác lập được chổ đứng trên thị trường trong lĩnh vực bao bì in in Process , Preprint. 

 

 
 Yêu cầu của Khách hàng ngày càng cao và toàn diện (Nhà xưởng, Thiết bị, Hệ 

thống quản lý, giá cả, chất lượng, dịch vụ … ) nếu không đáp ứng thì sẽ không được 

khách hàng chọn làm nhà cung ứng bao bì .  

 

 Đối thủ trực tiếp có năng lực cạnh tranh rất mạnh, đa phần là các doanh nghiệp 

FDI, có nhà xưởng hiện đại, công nghệ tiên tiến, thiết bị  tự động hóa cao, hệ thống 

quản lý công ty tốt. 
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Cơ cấu cổ phần 

Nội dung Cổ phần 

 Tổng số lượng cổ phần  12.832.437 cổ phần 

 Loại cổ phần đang lưu hành Cổ phần thường 

 Số lượng cổ phần đang lưu hành 12.808.137 cổ phần 

 Số lượng cổ phần Cổ phiếu quỹ 24.300 cổ phần 

 Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 0 cổ phần 

 

Cơ cấu cổ đông 

Stt Loại cổ đông Số lượng cổ phần Tỉ lệ sở hữu 

I Cổ đông Nhà nước 6.880.393 53,62% 

II Cổ đông nội bộ 480.212 3,74% 

III Cổ đông trong nước 3.283.465 25,59% 

1 Cá nhân 3.032.833 23,63% 

2 Tổ chức 250.632 1,96% 

IV Cổ đông nước ngoài 2.164.067 16,86% 

1 Cá nhân 440.323 3,43% 

2 Tổ chức 1.723.744 13,43% 

V Cổ phiếu quỹ 24.300 0,19% 

 TỔNG 12.832.437 100,00% 

 

Thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 
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Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 

Báo cáo quản lý nguồn nguyên vật liệu:  

Trong hoạt động sản xuất, Công ty luôn chú trọng việc rà soát, hoàn thiện và chuẩn hoá 

các bộ tiêu chuẩn định mức như tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu tiêu; các tiêu chuẩn chất 

lượng sản phẩm: 

 Công ty sử dụng giấy cuộn để sản xuất sản phẩm bao bì carton và giấy cuộn duplex 

để sản xuất giấy in offset. Tổng khối lượng giấy sử dụng trong năm 2016 là: 87.825 

tấn. 

 Nguyên liệu giấy thải ra trong năm 2016 khoảng 5.900 tấn giấy phế liệu. Công ty 

chuyển một phần qua Nhà máy Xeo giấy để tái chế lại với tỷ lệ chiếm 30%. 

 

Tiêu thụ nước: 

 Sử dụng 100% nguồn nước sạch từ CTCP Cấp nước Đồng Nai. Năm 2016, tổng 

lượng nước sử dụng là: 44.460 m3/năm. 

 Phân xưởng Xeo sử dụng nước đã qua hệ thống xử lý nước thải nội tại Phân xưởng. 

Tổng lượng nước tuần hoàn tái sử dụng: ~ 30.000 m3/năm. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

 Trong năm 2016, Công ty tuân thủ đúng luật 

pháp và các quy định về môi trường, không bị 

xử phạt vi phạm. Dự án “Lò hơi đốt củi, công 

suất 1,5 tấn hơi/giờ của Công ty cổ phần Bao 

Bì Biên Hòa tại KCN Biên Hòa 1, thành phố 

Biên Hòa, Đồng Nai” cũng như những dự án, 

đề án khác mà Công ty đã và đang tiến hành 

đều nhận được xác nhận đăng ký phê duyệt 

đề án bảo vệ môi trường của UBND. 

 Để đảm bảo chất lượng nguồn nước, Công ty 

phân tách mạng lưới nước thành hai hệ thống 

gồm: mạng lưới thoát nước mưa và mạng 

lưới thoát nước thải. 

 Mạng lưới thoát nước mưa: nước mưa 

được thu trên mái, sân bãi và đường 

nội bộ của phân xưởng và đấu nối ra 

mạng lưới thoát nước mưa của KCN 

Biên Hòa 1. Mạng lưới được đảm bảo 

tiêu thoát nước kịp thời. 
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 Mạng lưới thoát nước thải: Công ty đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

công suất 300 m3/ngày.đêm. Bên cạnh đó, Công ty đã ký hợp đồng xử lý nước 

thải với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi để xử lý nước thải đạt QCVN 

40:2011/BTNMT Quy chuẩn Quốc gia về Nước thải Công nghiệp (cột A). 

 Đảm bảo chất lượng không khí cũng là một tiêu chí quan trọng trong hoạt động sản 

xuất của nhà máy. Trong quá trình sản xuất có quy trình đốt nhiên liệu mùn cưa làm 

phát sinh khí thải và bủi, Công ty đã kết hợp đốt nhiên liệu với đá vôi ở nhiệt độ thấp 

(850 - 9500C) nhằm giảm thiểu nồng độ khí NO2 và SO2 phát sinh. Sau đó bụi và khí 

thải sẽ được thu gom và xử lý triệt để. Nhờ đó mà chất lượng môi trường không khí 

xung quanh tại vị trí đo đạc đều đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, chất lượng môi trường không 

khí khu vực làm việc đạt theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002; QCVN 

24/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế và QCVN 26/2016/TT-BYT ngày 

30/06/2016 của Bộ Y tế. 

Chính sách liên quan đến người lao động: 

Giữ gìn và phát triển nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi cho sự phát triển ổn định và bền 

vững của Công ty. Công ty không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, từ việc xây dựng hệ thống các quy chế, chính sách từ khâu tuyển dụng, đào tạo, 

lương thưởng đến việc triển khai các tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân lực tiên tiến trên thế 

giới. 

 Số giờ đào tạo theo phân loại nhân viên: 
 

Nhân viên Giờ Ghi chú 

Quản lý cấp Trung cao 64 giờ Tương ứng 8 ngày 

Chuyên viên; Tổ trưởng 72 giờ 
Tương ứng 9 ngày, trong đó có 2 ngày đào 
tạo về công tác đảm bảo An toàn lao động. 

Nhân viên thừa hành; phục vụ 32 giờ  

Công nhân sản xuất 56 giờ 
Trong đó có 2 ngày đào tạo về công tác 
đảm bảo An toàn lao động. 

 
 Trong hoạt động đào tạo nhân viên, Công ty tổ chức nhiều chương trình huấn luyện 

bên trong và bên ngoài, trong đó có các chương trình được tài trợ của JICA và Trung 

tâm 3: 

 Chương trình đào tạo sản xuất tinh gọn (Lean). 

 Chương trình đào tạo quản trị kinh doanh cao cấp Keieijuku. 

 Chương trình huấn luyện về FSC – Coc. 

 Chương trình huấn luyện 5S; An toàn lao động, Sơ cấp cứu, ứng phó với tình 

huống khẩn cấp; PCCC. 

 Chương trình huấn luyện bảo trì thiết bị. 



                     Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa 
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 Chương trình huấn luyện về nâng cao Năng suất lao động. 

 
 Bên cạnh việc nâng cao năng lực nhân viên, đảm bảo điều kiện an toàn lao động 

cũng là tiêu chí quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực.  

 Công ty thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động tham gia. Hàng năm, xây dựng 
và triển khai thực hiện các kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động. 

 Nâng cao tay nghề phải kết hợp với nâng cao ý thức tuân thủ các quy trình và 
quy định về an toàn lao động cho người lao động tại từng khu vực sản xuất 
riêng. 

 Định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo hộ lao động ở phân xưởng 
nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định đã đề ra. 

 Trang bị đầy đủ thiết bị sơ cấp cứu đúng tiêu chuẩn để xử lý kịp thời khi sự cố 
xảy ra. 
 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: 

Công ty luôn nhận thức trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương không chỉ là những 

hoạt động tài trợ tài chính mà còn là ý thức đảm bảo môi trường sống sạch và an toàn 

cho các hộ gia đình trên địa bàn hoạt động. Theo đó, Công ty đã có các hoạt động phòng 

ngừa sự cố rò rỉ hóa chất/ chất thải nguy hại như lưu giữ và vận chuyển chất thải đúng 

cách, có bảng an toàn dễ nhận biết, trang bị thiết bị ứng cứu phòng ngừa kịp thời. Phòng 

ngừa sự cố cháy nổ bằng cách trang bị hệ thống PCCC đúng quy định, bố trí hệ thống 

hợp lý an toàn. 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

Năm 2016, GDP toàn cầu chỉ đạt mức tăng 2,6%, thấp hơn cả mức 3% năm 2015. Các 

nền kinh tế lớn đã dần lấy lại được đà tăng trưởng mà đáng kể nhất là nền kinh tế Mỹ đạt 

tốc độ tăng GDP lên tới 3,2% trong quý III/2016. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung 

Quốc vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao ổn định ở mức 6,5%. Ở trong nước, nền kinh 

tế đã có những chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, tỷ giá và lãi suất phần lớn ổn 

định có sự điều hành tốt của NHNN, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và lạm phát diễn ra trong 

mức dự kiến, tăng trưởng GDP năm 2016 đạt 6,21%, tăng trưởng tín dụng 2016 đạt 

18,71%.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Việt Nam đang phải đối diện một số khó khăn 

và thách thức như giá xăng dầu năm 2016 diễn biến trong xu hướng tăng và có thể tiếp 

tục đến năm 2017 (giá có thể tăng do sản lượng dầu thô thế giới giảm do cam kết sẽ cắt 

giảm sản lượng khai thác của OPEC), tỷ lệ nợ xấu đã tiến sát đến mức tiêu chuẩn đặt ra, 

hiệp định TPP-một cơ hội tốt cho kinh tế Việt Nam rất nhiều khả năng sẽ không đạt được 

thỏa thuận trong năm 2017. 

Về phía Sovi, Công ty vẫn tiếp tục đà phát triển ổn định và bền vững khẳng định thương 

hiệu và vị thế trên thị trường. Năm 2016 vừa qua, Công ty đã đạt được kết quả khả quan 

như sau: 

 

          Doanh thu và Lợi nhuận 

 

 

 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

Doanh thu thuần 851.749 1.003.373 1.130.701 1.341.456 1.381.740 

Lợi nhuận từ HĐKD 64.333 69.618 73.665 82.447 92.225 

Lợi nhuận trước thuế 65.225 70.064 75.409 84.007 93.380 

Lợi nhuận sau thuế 59.997 67.336 64.319 69.326 74.656 

Đơn vị: triệu đồng 
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Cơ cấu doanh thu 

  
 

Năm 2015 Năm 2016 

Khoản mục  Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị  Tỷ trọng (%) 

Bao bì Carton  1.125.330  83,89% 1.162.271 84,12% 

Bao bì Offset     179.832  13,41% 184.676 13,37% 

Khác       36.221  2,70% 34.793 2,52% 

Tổng cộng  1.341.383    100%  1.381.740 100% 

  

 

 

Trong năm 2016, tỷ trọng doanh thu giữa các sản phẩm không biến động nhiều. Trong 

đó, in bao bì Carton là sản phẩm mang lại doanh thu chính cho Công ty, đã tăng tỷ trọng 

lên 84,12%, tăng 0,23% so với năm 2015. Bao bì Offset giảm tỷ trọng xuống 13,37%, các 

sản phẩm khác giảm 2,52%. 

83,89%

13,41%

2,70%

Năm 2015

Bao bì Carton Bao bì Offset Khác

84,12%

13,37%

2,52%

Năm 2016

Bao bì Carton Bao bì Offset Khác

Đơn vị: triệu đồng 
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61.30%

36.21%

2.49%
Năm 2016

Bao bì Carton Bao bì Offset Khác

Cơ cấu lợi nhuận gộp 

 

Nếu trong năm 2015 sản phẩm bao bì Carton có tỷ trọng doanh thu 83,89% và lợi nhuận 

gộp là 67,38% thì đến năm 2016, khi tỷ trọng doanh thu tăng lên 84,12% nhưng lợi nhuận 

gộp chỉ đạt 61,3%. Đối với bao bì Offset, tỷ trọng doanh thu giảm xuống 13,37% nhưng 

lợi nhuận gộp lại tăng lên 36,21% so với cơ cấu 29,57% năm 2015. Nguyên nhân do chi 

phí hàng bán của bao bì Carton cao hơn nhiều so với chi phí in bao bì Offset . 

 

67,38%

29,57%

3,05%

Năm 2015

Bao bì Carton Bao bì Offset Khác

 
Năm 2015 Năm 2016 

Khoản mục  Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị  Tỷ trọng (%) 

Bao bì Carton  115,435  67.38% 111.550 61,30% 

Bao bì Offset    50,659  29.57% 65.889 36,21% 

Khác      5,225  3.05% 4.527 2,49% 

Tổng cộng  171,319    100%  181.966 100% 

Đơn vị: triệu đồng 
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Đơn vị: triệu đồng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng cộng tài sản 549.662 610.872 669.385 758.795 749.980 

Tài sản ngắn hạn  294.404   399.174   466.448   541.774   537.299  

Tài sản dài hạn  255.259   211.698   202.937   217.022   212.680  

Tổng vốn chủ sở hữu 191.492 238.921 271.464 294.399 330.291 

Nợ ngắn hạn 284.362 311.477 333.386 398.296 378.051 

Nợ dài hạn 73.808 60.475 64.536 66.100 41.638 
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Tình hình Nợ phải trả                                    

(triệu đồng) 

 

 Tình hình tài sản ngắn hạn và dài hạn     

(triệu đồng) 

 

Tình hình Nợ ngắn hạn và dài hạn 

Đến cuối năm 2016, Nợ ngắn hạn của  

Công ty đạt 378.051 triệu đồng, giảm 

5,4% so với năm 2015. Nợ ngắn hạn 

trong vòng 4 năm qua luôn ở mức cao 

(tăng hơn 7% mỗi năm). Nợ ngắn hạn 

giảm chủ yếu là do Công ty đã thanh 

toán cho người bán ngắn hạn là Công ty 

Hiang Seng Fibre Container khoản nợ trị 

giá 37.192 triệu đồng. Nợ ngắn hạn 

giảm sẽ giúp Công ty giảm được áp lực 

trả nợ, hạn chế rủi ro nếu xảy ra biến 

động về rủi ro lãi suất.  

Nợ dài hạn năm 2016 giảm 10.443 triệu 

đồng, tương ứng giảm 15,8% so với 

năm 2015. 

 

 Tình hình tài sản ngắn hạn và dài hạn 

Tài sản ngắn hạn năm 2016 đạt 537.299 

triệu đồng, giảm 4.475 triệu đồng, giảm 

nhẹ 0,8% so với năm 2015. Tài sản ngắn 

hạn giảm do Tiền và tương đương tiền 

giảm 64,62%. 

Tài sản dài hạn của Công ty đạt 212.680 

triệu đồng, giảm 4.342 triệu đồng tương 

ứng giảm nhẹ 2% so với năm 2015.  

 

2
8

4
.3

6
2

31
1.

47
7

3
3

3
.3

8
6 3
9

8
.2

9
6

3
7

8
.0

5
1

7
3

.8
0

8

6
0

.4
7

5

6
4

.5
3

6

66
.1

00

4
1

.6
3

8

2012 2013 2014 2015 2016

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

2
9

4
.4

0
4 39

9
.1

7
4

 

4
6

6
.4

4
8

 

54
1.

77
4 

5
3

7
.2

9
9

 

2
5

5
.2

5
9

 

2
1

1
.6

9
8

 

2
0

2
.9

3
7

 

2
1

7
.0

2
2

 

2
1

2
.6

8
0

 

2012 2013 2014 2015 2016

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn



                 

Báo cáo thường niên 2016 
50 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

C
Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuận lợi và khó khăn:  

Tình hình kinh tế nước ta trong năm 2016 diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh tế 

toàn cầu còn nhiều bất ổn. Tăng trưởng kinh tế và thương mại thế giới thấp hơn so với 

dự báo, giá nhiều hàng hóa cơ bản và giá dầu thô ở mức thấp. Ở trong nước, nền kinh 

tế đang trên xu thế phục hồi với tốc độ phát triển GDP tăng dần qua các Quý và dự 

kiến sẽ đạt 6,3%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiềm chế, tăng trưởng 

xuất khẩu và lượng kiều hối tăng mỗi năm là những nguồn lực quan trọng giúp Việt 

Nam tăng trưởng ổn định và nâng tầm trong khu vực v.v… Tuy nhiên, nền kinh tế Việt 

Nam cũng đang phải đối diện một số khó khăn, thách thức như: giá dầu thô thế giới 

tiếp tục diễn biến khó lường, nợ công có xu hướng tăng, nợ xấu cho dù đã giảm nhưng 

vẫn chưa giải quyết triệt để và trở thành vật cản cho dòng tín dụng và làm cho lãi suất 

khó có thể giảm sâu, cộng với việc Quỹ dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất liên 

tiếp trong năm 2016 làm cho tỷ giá những tháng cuối năm tăng mạnh. Cán cân thương 

mại có xu hướng tăng trở lại và thâm hụt ngân sách kéo dài có thể tạo rủi ro cho công 

tác điều hành tỷ giá.  

Ngoài những khó khăn, thuận lợi chung của nền kinh tế, công ty còn có những 

thuận lợi, khó khăn riêng sau: 

Thuận lợi 

 Ngành bao bì giấy vẫn còn tiềm năng tăng trưởng và phát triển. Chỉ số sản xuất 

công nghiệp năm 2016 ước tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành 

sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy cũng tăng hơn 11%. 

 Tập thể CB-CNV thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm 

trong công việc vì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.  

 Mặc dù sản lượng năm 2016 giảm so với kế hoạch nhưng vẫn tăng hơn 3% so với 

cùng kỳ năm trước, chứng tỏ thương hiệu Sovi vẫn được khách hàng tiếp tục tín 

nhiệm. 

 Sovi tiếp tục được các tổ chức tín dụng cho vay vốn với chi phí rẻ (từ 4,0 – 

5%/năm) do tín nhiệm tín dụng được đánh giá cao (AAA) đã tạo điều kiện thuận lợi 

để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

 Với xu hướng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, bao bì giấy trở thành 

sản phẩm khó bị thay thế và sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. 

Khó khăn 

 Chỉ số quản trị mua hàng bình quân trong năm 2016 dưới 50%, dẫn đến cầu của 

thị trường bao bì yếu. Hơn nữa, nguồn cung về bao bì giấy lớn do nhiều nhà cung 

cấp tham gia vào thị trường khu vực phía Nam, cộng với đối thủ lại gia tăng mở 

rộng quy mô sản xuất, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về giá bán và thị phần. 
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 Đối thủ mới thâm nhập thị trường và cạnh tranh trực tiếp đến các khách hàng lớn của 

Công ty với chiến lược giá thấp (từ 5 – 7 % so với Sovi) để dành lấy đơn hàng, dẫn 

đến sự xáo trộn và mất cân bằng lớn đối với hệ thống khách hàng mà Công ty đang 

có, buộc SOVI phải hạ giá bán, thậm chí chấp nhận chia sẻ thị phần. 

 Thị trường nguyên liệu Giấy (nguyên liệu chính của Sovi) bắt đầu tăng giá trong quý 

IV/2016, dẫn đến các nhà cung ứng giấy có xu hướng giữ hàng chờ tăng giá nên một 

số đơn hàng giao trễ, giao thiếu sản lượng hoặc kéo dài thời gian giao hàng. Gây khó 

khăn cho hoạt động sản xuất của Công ty. 

 Việc Quỹ Dự trữ liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh tăng lãi suất làm cho thị trường hối 

đoái trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu tác động lớn đã làm cho tỷ giá 

trên thị trường trong những tháng cuối năm tăng hơn 5% so với đầu năm. Phát sinh 

tăng chi phí tài chính cho Công ty. 

 Kỹ năng quản trị của một số cán bộ quản lý vẫn còn chưa theo kịp yêu cầu, đặc biệt là 

công tác quản trị nguồn nhân lực vẫn còn bộc lộ những yếu kém, bất cập dẫn đến hiệu 

quả quản lý còn chưa cao. 

 Việc đầu tư máy móc thiết bị nhằm đồng bộ hóa năng lực sản xuất cho từng khâu máy 

tại  các Nhà máy sản xuất bao bì Carton lẫn Offset chậm do các thủ tục đầu tư kéo dài 

làm ảnh hưởng đến năng lực sản xuất tổng thể của Công ty, tác động bất lợi đến sản 

xuất kinh doanh trong kỳ. 
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý  

Cải tiến công tác tổ chức nhân sự 

 Công ty tiếp tục nâng cao tay nghề cho CBCNV thông qua hình thức đào tạo nội bộ 

về các kỹ năng tác nghiệp và sản xuất và các khóa đào tạo bên ngoài hoặc mời các 

chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về đào tạo chuyên ngành quản lý, kỹ thuật, sản 

xuất cho CBCNV.  

 Công tác tuyển dụng vẫn được duy trì thường xuyên đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu 

cầu lao động trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đối với những 

công đọan sản xuất giản đơn nhằm tiết giảm chi phí Công ty tiếp tục tuyển dụng theo 

hình thức việc làm thời vụ. 

Duy trì và cải tiến 

 Công ty tiếp tục tái cấu trúc lại nguồn nhân lực trên tinh thần tinh gọn và có hiệu quả. 

Cụ thể: hoàn chỉnh bộ hồ sơ giao việc, phương pháp xây dựng mục tiêu và đánh giá 

KPI của bộ phận và cá nhân; tiếp tục rà soát hoàn chỉnh nội dung và danh mục các 

cấp tài liệu để quản lý thống nhất toàn Công ty, hướng dẫn giao việc và kiểm soát 

công việc và đặc biệt hoàn thành bộ tiêu chí năng lực cốt lõi của Công ty làm cơ sở 

cho các bộ phận, phân xưởng tiến hành xây dựng tiêu chí ASK cho từng nhân viên 

cấp dưới. Tiếp tục duy trì phân tích chuyên đề theo các lĩnh vực của từng bộ phận 

phụ trách như khiếu nại chăm sóc khách hàng, theo dõi diễn biến các định mức tiêu 

hao vật tư chính, phân tích đánh giá các tiêu hao bất thường, tuy nhiên hiệu quả của 

việc quản lý vẫn còn khiêm tốn, chưa phát huy hết khả năng của từng người và từng 

công việc. 

Chính sách tiêu thụ sản phẩm 

 Tiếp tục tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ bán hàng nhằm tìm kiếm 

khách hàng. Đẩy mạnh công tác quan hệ và chăm sóc khách hàng để dành thị phần 

chủ lực của khách hàng VIP truyền thống như: Masan, Unilever, Pepsico, Cocacola, 

Nestlé, Sygenta, Hyosun, Bia Sài Gòn v.v. . . Đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và chăm 

sóc khách hàng lớn kịp thời nhằm thỏa mãn khách hàng tốt nhất. Giao chỉ tiêu doanh 

số và doanh số khách hàng mới cho từng nhân viên bán hàng để đảm bảo mục tiêu 

Công ty và động lực phấn đấu của nhân viên. Tuy nhiên việc kiểm tra và đánh giá 

tiêu thụ sản phẩm hàng tháng vẫn còn hạn chế; chưa phân tích đầy đủ và chuyên 

sâu các nguyên nhân cốt lõi nên giải pháp đưa ra đôi lúc còn chưa phù hợp. 

Công tác quản lí chất lượng 

 Mặc dù Công ty cố gắng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, 

tuy nhiên do phần lớn khách hàng chuyển từ đóng gói bao bì bằng thủ công sang 

đóng gói bằng tự động nên các tiêu chí chất lượng sản phẩm thay đổi và tăng cao. 

Trong khi việc cải tiến chất lượng và khắc phục lỗi chất lượng này còn chưa làm triệt 
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để và để lặp lại nên tình hình chất lượng sản phẩm lỗi xảy ra tương đối nhiều, dẫn 

đến sự phàn nàn của khách hàng có xu hướng tăng. 

 

Kế hoạch hoạt động trong năm 2017 

Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể 

tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. 

Giá một số hàng hóa cơ bản và dầu thô vẫn ở mức thấp. Cạnh tranh chiến lược giữa các 

nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt. Tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng, khó 

lường…Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu 

kém: Năng suất,chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp trong khi thế giới đang 

bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tỷ giá USD tăng và đồng NDT giảm 

khiến Việt Nam gặp khó khăn trong xuất khẩu và hàng Trung Quốc gia tăng xuất qua Việt 

Nam. Việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền 

vững và thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là các Hiệp định FTA thế hệ mới 

mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. 

Với bối cảnh dự báo nền kinh tế như trên, cộng với khả năng và nguồn lực sẵn có của 

Công ty, HĐQT đề xuất các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa như sau: 

 

 

Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 

1. Sản lượng  tấn 86.500  

 Bao bì carton tấn 79.000  

 Bao bì in offset tấn 7.500  

 Bao bì hộp - - 

2. Tổng doanh thu triệu đồng 1.500.000  

3. Đầu tư XDCB triệu đồng 120.000  

4. TNBQ triệu đồng/người/tháng 13,5  

5. LNTT triệu đồng 95.000  

6. Nộp Ngân sách triệu đồng 64.004  
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Các giải pháp thực hiện  

 Tiếp tục chiến lược đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị hiện có để nâng cao chất 

lượng sản phẩm nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm đến khách hàng đúng tiến độ, số 

lượng và chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo đầy đủ (kể cả dự phòng) 

các nguồn lực vật chất và con người để phục vụ sản xuất. 

 Tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách giá, chính sách sản phẩm, chính sách khách 

hàng thông qua giá cả hợp lý và cạnh tranh nhất so với đối thủ trên thị trường v.v… 

thông qua các chương trình kiểm soát và tiết giảm chi phí từ định mức nhân viên; giá 

mua trên thị trường; tăng năng suất lao động; giảm thời gian chết của MMTB,…nhằm 

đáp ứng một cách kịp thời, linh hoạt và tăng sức cạnh tranh của công ty. 

 Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản phẩm thông qua các giải pháp: 

 Rà soát và cải tiến các quy trình kiểm soát chất lượng từ nguyên vật liệu, con 

người, thiết bị, phương pháp trên cơ sở hành động phải cụ thể rõ ràng; cần thiết 

và khả thi. 

 Đảm bảo tất cả người lao động am hiểu công việc của mình được phân công, làm 

được và tuân thủ thực hiện. 

 Các kết quả chất lượng phải được đo lường, được ghi nhận và phân tích để cải 

tiến.  

 Tuân thủ điều tra nguyên nhân theo 3M (hiện trường, hiện trạng, hiện vật) & hành 

động khắc phục phòng ngừa. Duy trì hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ. 

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường và bán hàng thông qua 

việc tổ chức hoạt động marketing độc lập để nghiên cứu thị trường, khách hàng. Cũng 

cố lại đội ngũ bán hàng, nâng cao kỹ năng bán hàng , khả năng giao tiếp bằng tiếng 

Anh. Từ đó, mở rộng và lấy lại thị phần đối với khách hàng cũ và truyền thống nhằm 

đạt hoặc vượt kế hoạch đặt ra về doanh số. Tiếp tục triển khai chính sách giảm giá 

bán phù hợp để gia tăng sản lượng, tăng doanh thu. 

 Tiếp tục triển khai thường xuyên công tác huấn luyện và đào tạo các kỹ năng quản lý, 

kỹ năng mềm cho các cấp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc cho từng thành 

viên. Chủ động và mở rộng công tác đào tạo nội bộ thường xuyên về các kỹ năng làm 

việc, kỹ năng sản xuất cho từng công nhân sản xuất nhằm tối ưu hóa các quy trình 

sản xuất thông qua việc vận hành theo đúng quy trình, quy định, từ đó hạn chế các sai 

lỗi trong quá trình sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, giảm chí phí. 

 Tập trung hoàn tất việc triển khai giải pháp ứng dụng phầm mềm ERP của INFOR 

trong công tác quản trị sản xuất và điều hành và đưa vào sử dụng trong năm 2017 

nhằm tối ưu hóa từng vị trí và quy trình làm việc, gia tăng năng suất lao động, tiết giảm 

chi phí 
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Kế hoạch kinh doanh năm 2017 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 

Sản lượng (tấn) 
    

Bao bì Carton 79.000 83.000 91.300 100.000 

Bao bì in offset 7.500 8.200 9.000 10.000 

Bao bì hộp 1.000 0 0 0 

 
 Đơn vị: triệu đồng 

Tổng doanh thu 1.500.000 1.600.000 1.760.000 1.950.000 

Đầu tư XDCB 120.000 40.000 40.000 250.000 

TNBQ 13,50 13,70 14,00 15,00 

Công tác xã hội 1.000 1.200 1.500 2.000 

 

Đơn vị: tấn 
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STT Danh hiệu đạt được Thành tích đạt được Tổ chức Thời gian 

1 Tri Ân 

Chăm lo CBVC lao động 

xa quê có hoàn cảnh 

khó khăn – Xuân Bính 

Thân 

Thường vụ 

LĐLĐ Tỉnh 

Đồng Nai 

02/2016 

2 Bằng khen 

Có thành tích đóng góp 

xuất sắc trong công tác 

Hội và Phong trào Chữ 

thập đỏ 

Bằng khen số 

445/UBND do 

UBND tỉnh 

Đồng Nai cấp 

15/02/2016 

3 Bằng khen 

Đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác Hội 

và Phong trào Chữ thập 

đỏ nhiệm kỳ 2011-2016 

Bằng khen số 

236/TUHCTD 

do Trung ương 

Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam 

27/09/2016 

4 Khánh tiết 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2015; 

2016 

Tổng công ty 

CNTP Đồng Nai 

15/01/2016 

15/2/2017 

5 Bằng khen 

Chi bộ Công ty Cổ phần 

Bao Bì Biên Hòa đạt 

“Trong sạch, vững 

mạnh tiêu biểu năm 

2015” 

BCH Đảng bộ 

Tổng công ty 

CNTP Đồng Nai 

25/02/2016 

6 Tri ân 

Có nhiều đóng góp, ủng 

hộ quỹ bảo trợ trẻ em 

Tỉnh Đồng Nai 

Sở Lao động & 

TBXH Tỉnh 

Đồng Nai 

30/06/2016 

7 Tri ân 

Trân trọng ghi ơn Công 

ty đã ủng hộ chăm lo 

CNVCLĐ có hoàn cảnh 

khó khăn Xuân Đinh 

Dậu 

  

Những thành tích đạt được trong năm 2016 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Hoạt động của Hội đồng quản trị  

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc  

 Ủy quyền vốn vay tại Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai. 

 Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2015. Phân tích nguyên nhân từ đó định 

hướng hoạt động SXKD năm 2016. 

 Chỉ đạo điều hành, phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý. Thực hiện 

việc kiểm tra giám sát tình hình SXKD – tài chính theo kế hoạch đã phê duyệt. 

 Đảm bảo nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của Công ty trong năm 2016. 

 Giám sát thực hiện đầu tư một số tài sản theo phương hướng kế hoạch SXKD 

năm 2016 đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 thông qua ngày 25/03/2016. 

 Trực tiếp chỉ đạo, định hướng SXKD tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Bao Bì Biên 

Hòa. 

 Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban điều hành. 

 Thông qua chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố 

Cần Thơ. 

 Ban hành chương trình tổng thể của Công ty về việc thực hiện tiết kiệm chống 

lãng phí năm 2016. 

 Chấp thuận vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng Shinhan Bank chi nhánh KCN 

Biên Hòa trị giá 41.500.000.000 đồng. 

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

Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá, tổng sản phẩm quốc nội GDP đạt 

mức tăng trưởng 6,28%, nền kinh tế vĩ mô bắt đầu ổn định, tăng trưởng bình quân 

ngành khoảng 10%. 

Sức cầu của thị trường yếu, quan hệ cung cầu thay đổi mạnh. Các đối thủ cạnh tranh 

tiếp cận các khách hàng lớn của Sovi và chào giá thấp hơn từ 5-7%. Việc này đã gây áp 

lực khiến Sovi phải chào giá bán thấp hơn giá đã tính nhằm duy trì mối quan hệ khách 

hàng. Bên cạnh đó, khách hàng đã quản lý chặt chẽ nhà cung ứng bao bì bằng cách 

kiểm soát giá nguyên liệu giấy đầu vào và chi phí sản xuất, nhà cung ứng chỉ nhận được 

một mức lợi nhuận thấp. 

Về phía đội ngũ CBCNV của Công ty năm qua đã làm việc rất năng suất, đoàn kết, luôn 

nỗ lực trong sản xuất kinh doanh để đạt được kế hoạch đề ra cũng như đáp ứng một 

cách tốt nhất đơn hàng của khách hàng. 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban điều hành 

Sau một năm hoạt động với áp lực cạnh tranh về giá bán rất gay gắt, nhiều đối thủ cạnh 

tranh giảm giá bán sâu để đạt được đơn hàng, vì vậy ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động 

của Công ty. Ngoài ra, khách hàng cũng yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng sản phẩm 

và dịch vụ, đòi hỏi sự nỗ lực phục vụ rất lớn mới đáp ứng kịp thời được yêu cầu của 

khách hàng. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc đã rất cố gắng thể hiện tốt vai trò điều 

hành để duy trì tốc độ tăng trưởng cũng như đảm bảo đạt được kế hoạch của Hội đồng 

quản trị đề ra trong năm. Ngoài ra, Ban Giám đốc cũng liên tục triển khai các nhóm giải 

pháp trọng tâm của Công ty như đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và 

tối ưu chi phí để giảm giá thành sản phẩm, v.v… Với kinh nghiệm điều hành cũng như 

gắn bó lâu năm với Công ty, trải qua những thay đổi hay sự cố bất ngờ trong năm qua 

nhưng Ban Giám đốc vẫn liên tục đưa ra những đánh giá và nhận định phù hợp, qua đó 

kịp thời phản ứng và giữ vững được đà phát triển của Công ty. 
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Hội đồng quản trị  

Thành viên của Hội đồng quản trị 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên HĐQT 

Số buổi 

họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

1 Ông Trần Trang Bình CT HĐQT 01/01/2016 108 100% 

2 Ông Phạm Văn Điều 
PCT 

HĐQT 
29/03/2013 108 100% 

3 Ông Trần Hữu Đức TV HĐQT 01/01/2016 108 100% 

4 Bà Nguyễn Thanh Ngân TV HĐQT 29/03/2013 108 100% 

5 Ông Đặng Ngọc Diệp TV HĐQT 29/03/2013 108 100% 

6 Ông Hoàng Ngọc Lựu TV HĐQT 29/03/2013 108 100% 

7 Ông Nguyễn Hoàng TV HĐQT 29/03/2013 108 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa 

Báo cáo thường niên 2016 
62 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã những nghị quyết/quyết định sau: 

Stt 
Số Nghị quyết/ Quyết 

định 
Ngày Nội dung 

 

1 01/NQ-HĐQT/2016 19/01/2016 

- Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 
năm 2015. 

-  Chọn thời gian và địa điểm tổ chức 
ĐHCĐ thường niên năm 2016. 

2 01/QĐ-HĐQT/2016 04/02/2016 Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung 
ban điều hành. 

3 02/QĐ-HĐQT/2016 16/02/2016 
Phê duyệt kéo dài thời gian nộp hồ 
sơ dự thầu cho gói thầu : Cung cấp 
máy cột tự động. 

4 03/QĐ-HĐQT/2016 17/02/2016 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói 
thầu Cung cấp máy bồi tự động. 

5 04/QĐ-HĐQT/2016 18/02/2016 

Thống nhất phê duyệt chủ trương 
đầu tư bổ sung 1 cụm in Flexo cho 
máy in 5 màu và 1 cụm bế tròn cho 
máy in 3 màu. 

6 05/QĐ-HĐQT/2016 19/02/2016 Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu 
Cung cấp máy bồi tự động. 

7 06/QĐ-HĐQT/2016 22/02/2016 
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu & Tiêu 
chuẩn đánh giá gói thầu Cung cấp 
máy bồi tự động. 

8 02/NQ-HĐQT/2016 24/02/2016 

Thông qua báo cáo tài chính quý 4 
và báo cáo tài chính năm 2015 đã 
được kiểm toán  
 - Thông qua các tờ trình xin ý kiến 
tại ĐHCĐ thường niên năm 2016. 

9 07/QĐ-HĐQT/2016 08/03/2016 
Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu 
cung cấp bổ sung cụm thiết bị cho 
máy in Flexo. 
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10 08/QĐ-HĐQT/2016 18/03/2016 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu goi thầu cung cấp bổ sung cụm 
thiết bị cho máy in Flexo. 

11 09/QĐ-HĐQT/2016 24/03/2016 
Thông qua chấm dứt hoạt động Văn 
phòng đại diện của Công ty tại 
Thành phố Cần Thơ. 

12 10/QĐ-HĐQT/2016 05/04/2016 
Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu 
Cung cấp cụm tạo sóng A khổ 
2000mm. 

14 10a/QĐ-HĐQT/2016 07/04/2016 
Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu 
Cung cấp cụm tạo sóng A khổ 
2000mm. 

15 11/QĐ-HĐQT/2016 08/04/2016 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu Dự án đầu tư bổ sung một số 
thiết bị để nâng cấp công suất sản 
xuất bao bì offset và bao bì carton. 

16 12/QĐ-HĐQT/2016 08/04/2016 

Thống nhất phê duyệt hồ sơ yêu cầu 
gói thầu cung cấp bổ sung cụm thiết 
bị cho máy in Flexo bao gồm cung 
cấp 2 cụm bế tròn và 1 cụm in cho 
máy in Flexo. 

17 13/QĐ-HĐQT/2016 09/04/2016 
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói 
thầu cung cấp cụm tạo sóng A khổ 
giấy tối đa 2000mm. 

18 13a/QĐ-HĐQT/2016 09/04/2016 
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói 
thầu cung cấp dây chuyền sản xuất 
giấy 2 lớp. 

19 13b/QĐ-HĐQT/2016 12/04/2016 
Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu 
cung cấp dây chuyền sản xuất giấy 2 
lớp. 

20 13c/QĐ-HĐQT/2016 13/04/2016 
Phê duyệt HSMT & TCĐG gói thầu 
cung cấp dây chuyền sản xuất giấy 2 
lớp. 

21 03/NQ-HĐQT/2016 20/04/2016 Thông qua báo cáo tài chính quý 1 
và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 
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22 14/QĐ-HĐQT/2016 22/04/2016 Phê duyệt HSMT & TCDG gói thầu 
Cung cấp cụm tạo sóng A. 

23 14a/QĐ-HĐQT/2016 22/04/2016 
Phê duyệt hủy thầu gói thầu cung 
cấp 1 cụm in Flexo cho máy in 5 màu 
và 1 cụm bế tròn cho máy in 3 màu. 

24 15/QĐ-HĐQT/2016 23/04/2016 Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 
Cung cấp máy cột tự động. 

25 15bis/QĐ-HĐQT/2016 03/05/2016 Phê duyệt cho phép đầu tư thêm 1 
máy bồi tự động cho PX Offset. 

26 16/QĐ-HĐQT/2016 07/05/2016 Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu 
Cung cấp máy in Flexo 6 màu. 

27 17/QĐ-HĐQT/2016 09/05/2016 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói 
thầu Cung cấp máy in Flexo 6 màu. 

28 18/QĐ-HĐQT/2016 11/05/2016 

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và Hồ 
sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh 
rút gọn cho gói thầu Cung cấp máy 
đóng bành tự động PX Offset. 

29 19/QĐ-HĐQT/2016 13/05/2016 Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu 
Cung cấp máy đóng bành tự động. 

30 20/QĐ-HĐQT/2016 19/05/2016 
Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu 
Cung cấp xe nâng kẹp giấy cuộn 4 
tấn. 

31 21/QĐ-HĐQT/2016 20/05/2016 
Phê duyệt giá kế hoạch chào hàng 
cạnh tranh gói thầu Cung cấp xe 
nâng kẹp giấy cuộn 4 tấn. 

32 22/QĐ-HĐQT/2016 20/05/2016 Phê duyệt HSMT & TCĐG gói thầu 
Cung cấp máy in Flexo 6 màu. 

33 23/QĐ-HĐQT/2016 31/05/2016 
Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu 
Cung cấp máy in flexo 6 màu, có 
sấy, có cụm tráng phủ (loại in 
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Process). 

34 24/QĐ-HĐQT/2016 01/06/2016 

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói 
thầu Cung cấp máy in flexo 6 màu, 
có sấy, có cụm tráng phủ (loại in 
Process). 

35 25/QĐ-HĐQT/2016 02/06/2016 Phê duyệt HSYC & TCĐG gói thầu 
cung cấp xe nâng kẹp cuộn 4 tấn. 

36 26/QĐ-HĐQT/2016 02/06/2016 

Phê duyệt cho phép mở thầu để tiến 
hành đánh giá các gói thầu Cung cấp 
dây chuyền sản xuất giấy 2 lớp và 
gói thầu cung cấp cụm tạo sóng A 
khổ giấy tối đa 2000mm. 

37 27/QĐ-HĐQT/2016 03/06/2016 

Phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị 
thu hồi bột dùng cho máy in Offset 
Phân xưởng Offset thuộc Cty Cổ 
phần Bao bì Biên Hòa. 

38 27a/QĐ-HĐQT/2016 03/06/2016 
Phê duyệt cho phép mở thầu để tiến 
hành đánh giá  gói thầu Cung cấp 
máy đóng bành tự động. 

39 28/QĐ-HĐQT/2016 08/06/2016 

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ 
sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh 
rút gọn cho gói thầu :  Cung cấp  
thiết bị thu hồi bột dùng cho máy in 
Offset Phân xưởng Offset thuộc Cty 
Cổ phần Bao bì Biên Hòa. 

40 29/QĐ-HĐQT/2016 10/06/2016 
Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu : 
cung cấp  thiết bị thu hồi bột dùng 
cho máy in Offset. 

41 30/QĐ-HĐQT/2016 20/06/2016 

Quyết định về việc ban hành chương 
trình tổng thể của Công ty về việc 
thực hiện tiết kiệm chống lãng phí 
năm 2016. 

42 30a/QĐ-HĐQT/2016 20/06/2016 
Phê duyệt cho phép mở thầu để tiến 
hành các gói thầu , cung cấp xe 
nâng kẹp giấy 4 tấn. 
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43 30bis/QĐ-HĐQT/2016 21/06/2016 Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 
Máy đóng bành tự động. 

44 31/QĐ-HĐQT/2016 21/06/2016 

Phê duyệt  kế hoạch đấu thầu và hồ 
sơ mời thầu chào hạn cạnh tranh rút 
gọn cho gói thầu : "Cung cấp lò hơi 1 
tấn (đốt cùn mùn cưa ép, than đá 
cục, củi cao su, củi trấu, Gỗ tận dụng 
PX Offset)" 

45 31bis/QĐ-HĐQT/2016 21/06/2016 

Phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu 
: Cung cấp dây chuyên sản xuất giấy 
02 lớp. Dự án : Đầu tư bổ sung một 
số thiết bị để nâng cấp công suất SX 
bao bì Offset. 

46 32/QĐ-HĐQT/2016 21/06/2016 

Phê duyệt  giá kế hoạch đấu thầu và 
hồ sơ mời thầu chào hạn cạnh tranh 
rút gọn cho gói thầu : "Cung cấp lò 
hơi 1 tấn (đốt cùn mùn cưa ép, than 
đá cục, củi cao su, củi trấu, Gỗ tận 
dụng PX Offset)" 

47 33/QĐ-HĐQT/2016 25/06/2016 

Phê duyệt kết quả đấu thầu  gói thầu 
"Cung cấp cụm tạo sóng A khổ giấy 
tối đa 2000mm, thuộc dự án đầu tư 
bổ sung một số thiết bị để nâng cấp 
cung cấp SX Bao bì Offset" 

48 34/QĐ-HĐQT/2016 28/06/2016 

Phê duyệt HSMT & TCĐG , gói thầu 
: Cung cấp Máy in Flexo 06 màu, có 
sấy, có cụm tráng phủ (loại in 
process). 

49 36/QĐ-HĐQT/2016 02/07/2016 
Quyết định duyệtcho phép mở thầu 
giói thầu : Cung cấp máy in Flexo 06 
màu 

50 36A/QĐ-HĐQT/2016 02/07/2016 

Quyết định phê duyệt  chủ trương 
đầu tư máy nén khí cho khâu máy in 
Offset và dây chuyền sx giấy 03 lớp  
PX Offset 

51 36B/QĐ-HĐQT/2016 04/07/2016 Quyết điịnh chấp thuận chủ trương 
đầu tư cải tiến và nâng cấp Máy nấu 
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hồ tự động cho PX Carton 

52 37/QĐ-HĐQT/2016 05/07/2016 Quyết định duyệt kế quả đấu thầu 
cung cấp xe nâng kẹp giấy 04 Tấn 

53 38/QĐ-HĐQT/2016 06/07/2016 
Quyết định duyệt kết quả đấu thầu 
gói thầu Cung cấp thiết bị thu hồi bột 
dùng cho máy in PX Offset 

54 39/QĐ-HĐQT/2016 06/07/2016 

Quyết dịnh duyệt kế hoạch đấu thầu 
chào hàng cạnh tranh gói thầu cung 
cấp : máy nén khí trục vít 60HP & 
150 HP cho PX Offset 

55 40/QĐ-HĐQT/2016 06/07/2016 
Quyết định duyệt giá kế hoạch gói 
thầu Cung cấp máy nén khí trục vít 
60HP & 150 HP cho PX Offset 

56 40A/QĐ-HĐQT/2016 09/07/2016 

Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói 
thầu cải tiến và nâng cấp Máy nấu 
hồ tự động cho PX Carton 

57 41/QĐ-HĐQT/2016 11/07/2016 

Quyết định duyệt hồ sơ yêu cầu và 
tiêu chuẩn đánh giá gói thầu Cung 
cấp máy nén khí trục vít 60HP & 150 
HP cho PX Offset 

58 41BIS/QĐ-HĐQT/2016 11/07/2016 
Quyết định thanh lý TSCĐ : Trạm 
Biến áp, Xe kẹp 03 Tấn, xe Ô tô 7 
chổ, Xe ô tô 05 chổ 

59 41A/QĐ-HĐQT/2016 12/07/2016 
Quyết định duyệt giá kế hoạch gói 
thầu cải tiến và nâng cấp Máy nấu 
hồ tự động cho PX Carton 

60 41B/QĐ-HĐQT/2016 12/07/2016 
Quyết định chấp thuận Chủ trương 
đều tư thiết bị kệ sắt để thành phầm 
bằng palete PX Offset 

61 04/NQ-HĐQT/2016 25/07/2016 

Họp HĐQT thường niên lần 2.2016 : 
 - Thông qua báo cáo tài chính quý 2 
và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 
3, chi trả cố tức đợt 01 năm 2016 
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62 42/QĐ-HĐQT/2016 27/07/2016 
Quyết định duyệt kết quả thẩm định 
đánh giá hồ sơ dự thầu : Cung cấp lò 
hơi 01 Tấn 

63 43/QĐ-HĐQT/2016 29/07/2016 Quyết định phê duyệt kết quả đấu 
thầu : cung cấp lò hơi 01 Tấn 

64 44/QĐ-HĐQT/2016 04/08/2016 Quyết định duyệt kết quả đấu thầu 
gói thầu : Cung cấp máy bồi tự động 

65 45/QĐ-HĐQT/2016 06/08/2016 
Quyết định phê duyệt cho phép đầu 
tư thêm 1 máy bồi tự động cho PX 
offset 

66 46/QĐ-HĐQT/2016 09/08/2016 
Quyết đinh phê duyệt  kết quả đấu 
thầu : Cung cấp máy in Flexo 06 
màu 

67 46A/QĐ-HĐQT/2016 12/08/2016 

Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói 
thầu đầu tư thiết bị kệ sắt để thành 
phầm bằng palete PX Offset 

68 47/QĐ-HĐQT/2016 12/08/2016 

Quyết định cho phép mở thầu gói 
thầu : Cung cấp Máy in Flexo 06 
màu, cò cụm tráng phủ loại in 
Process 

69 47A/QĐ-HĐQT/2016 13/08/2016 

Quyết định duyệtgiá kế hoạch gói 
thầu cho gói thầu đầu tư thiết bị kệ 
sắt để thành phầm bằng palete PX 
Offset 

70 49/QĐ-HĐQT/2016 17/08/2016 Quyết định duyệt hủy đấu thầu cung 
cấp máy nén trục vít 60HP & 150 HP 

71 50/QĐ-HĐQT/2016 23/08/2016 

Quyết định uyệt danh sách nhà thầu 
đép ứng về kỷ thuật dự án ung cấp 
Máy in Flexo 06 màu, có cụm tráng 
phủ loại in Process 

72 50A/QĐ-HĐQT/2016 26/08/2016 
Quyết định  duyệt kết quả đấu thầu 
gói thầu đầu tư thiết bị kệ sắt để 
thành phầm bằng palete PX Offset 
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73 51/QĐ-HĐQT/2016 29/08/2016 

Quyết định phê duyệt chủ trương cải 
tạo, mở rộng mặt bằng khu vực thủ 
công vị trí được xác định nơi lắp đặt 
dây chuyển SX giấy 02 lớp của PX 
Offset 

74 52/QĐ-HĐQT/2016 30/08/2016 

Quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư gói thầu Cung cấp hệ thống 
làm khuôn bế tự động bao gồm : 01 
máy cắt Laser khuôn bế Công suất 
400W và 01 máy uốn dao bế cắt dao 
tự động 

75 52A/QĐ-HĐQT/2016 01/09/2016 

Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu 
cải tạo, mở rộng mặt bằng khu vực 
thủ công vị trí được xác định nơi lắp 
đặt dây chuyển SX giấy 02 lớp của 
PX Offset 

76 53/QĐ-HĐQT/2016 06/09/2016 

Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói 
thầu ung cấp hệ thống làm khuôn bế 
tự động bao gồm : 01 máy cắt Laser 
khuôn bế Công suất 400W và 01 
máy uốn dao bế cắt dao tự động 

77 53A/QĐ-HĐQT/2016 09/09/2016 

Quyết định duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu  cung cấp Máy in Flexo 06 
màu, có cụm tráng phủ loại in 
Process 

78 54/QĐ-HĐQT/2016 10/09/2016 

Quyết định duyệt giá kế hoạch đấu 
thầu thầu  gói thầu Cung cấp hệ 
thống làm khuôn bế tự động bao 
gồm : 01 máy cắt Laser khuôn bế 
Công suất 400W và 01 máy uốn dao 
bế cắt dao tự động 

79 55/QĐ-HĐQT/2016 13/09/2016 

Quyết định duyệt giá kế hoach gói 
thầu  cải tạo, mở rộng mặt bằng khu 
vực thủ công vị trí được xác định nơi 
lắp đặt dây chuyển SX giấy 02 lớp 
của PX Offset 
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80 56/QĐ-HĐQT/2016 19/09/2016 Quyết định duyệt chủ trương đầu tư 
01 xe bán tải trọng tải 500kg 

81 57/QĐ-HĐQT/2016 23/09/2016 

Quyế định duyệt  kết quả đấu thầu 
cải tạo, mở rộng mặt bằng khu vực 
thủ công vị trí được xác định nơi lắp 
đặt dây chuyển SX giấy 02 lớp của 
PX Offset 

82 57A/QĐ-HĐQT/2016 26/09/2016 Quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư xe nâng điện 1.5 tấn 

83 58/QĐ-HĐQT/2016 26/09/2016 
Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói 
thầu: Mua sắm xe bán tải 

84 59/QĐ-HĐQT/2016 28/09/2016 Duyệt kế hoạch đấu thầu cho gói 
thầu Mua sắm xe bán tải 

85 60/QĐ-HĐQT/2016 29/09/2016 
Quyết định duyệt kết quả  đấu thầu 
gói thầu  cải tiến và nâng cấp Máy 
nấu hồ tự động cho PX Carton 

86 61/QĐ-HĐQT/2016 30/09/2016 

Quyết định duyệt kết quả đấu thầu  
gói thầu Cung cấp hệ thống làm 
khuôn bế tự động bao gồm : 01 máy 
cắt Laser khuôn bế Công suất 400W 
và 01 máy uốn dao bế cắt dao tự 
động 

87 61A/QĐ-HĐQT/2016 04/10/2016 

Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu và hồ sô mời thầu  cho gói 
thầu ; Cung cấp xe nâng điện 1.5 
Tấn 

88 61B/QĐ-HĐQT/2016 10/10/2016 
Quyết định duyệt giá kế hoạch gói 
thầu ; Cung cấp xe nâng điện 1.5 
Tấn 

89 61C/QĐ-HĐQT/2016 10/10/2016 
Quyết định chấp thuận  chủ trương 
đầu tư thi công hạng mục móng dây 
chuyền SX  giấy và 02 lớp 

90 62/QĐ-HĐQT/2016 20/10/2016 Quyết định phê duyệt chấp thuận 
hành lập tổ thẩm định báo cáo kết 
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quả lực chọn nhà thầu gói thầu ; Mua 
sắm xe Bán tải 

91 62A/QĐ-HĐQT/2016 23/10/2017 

Quyết định  chấp thuận chủ trương 
đầu tư trạm biến áp 250KVA và 
đường dây hạ thế, tủ điện tổng cho 
PX offset 

92 63/QĐ-HĐQT/2016 24/10/2016 
Quyết định phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm xe 
bán tải 

93 63A/QĐ-HĐQT/2016 25/10/2016 

Quyết định duyệt kế hoạch  lựa chọn 
nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói 
thầu : đầu tư trạm biến áp 250KVA 
và đường dây hạ thế, tủ điện tổng 
cho PX offset 

94 63B/QĐ-HĐQT/2016 27/10/2016 

Quyết định duyệt giá kế haạch  cho 
gói thầu : đầu tư trạm biến áp 
250KVA và đường dây hạ thế, tủ 
điện tổng cho PX offset 

95 05/NQ-HĐQT/2016 27/10/2016 

Họp HĐQT thường niên lần 03/2016 
- Thông qua báo cáo tài chính và kết 
quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh 
quý 3 năm 2016  
- Thông qua Kế hoạch hoạt động 
Sản xuất Kinh Doanh quý 04 năm 
2016 
- Thông qua đầu tư thuê đất tại KCN 
Lộc An - Bình Sơn Huyện Long 
Thành Tỉnh Đồng Nai 

96 63BIS/QĐ-HĐQT/2016 28/10/2016 

Quyết định Duyệt kế hoạch   ựa chọn 
nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói 
thầu hi công hạng mục móng dây 
chuyền SX  giấy và 02 lớp 

97 63A/QĐ-HĐQT/2016 03/11/2016 Quyết định phê duyệt kchủ trương 
đầu tư xe kẹp 4.5 Tấn 

98 63B/QĐ-HĐQT/2016 06/11/2016 
Quyết định duyệt kế hoạch đấu thầu 
chào hàng cạnh tranh cho gói thầu : 
Cung cấp xe nâng giấy kẹp cuộn 



              Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa 

Báo cáo thường niên 2016 
72 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

4.5Tan 

99 63C/QĐ-HĐQT/2016 08/11/2016 
Quyết định duyệt giá kế hoạch ho gói 
thầu : Cung cấp xe nâng giấy kẹp 
cuộn 4.5Tan 

100 64/QĐ-HĐQT/2016 22/11/2016 
Quyết định phê duyệt kết quả đấu 
thầu : Cung cấp xe nâng điện 1.5 
Tấn 

101 64A/QĐ-HĐQT/2016 22/11/2016 

Quyết định  chủ trương đầu tư : 
Cung cấp thiết bị bản in Flexo trực 
tiếp  từ máy tính đến bản in kỹ thuật 
số với chất lượng và năng suất 

102 64BIS/QĐ-HĐQT/2016 12/12/2016 
Quyết định  kết quả đấu thầu gói 
thầu cho gói thầu thi công hạng mục 
móng dây chuyền SX  giấy và 02 lớp 

103 65A/QĐ-HĐQT/2016 15/12/2016 

Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu và hồ sơ mởi thầu cho gói 
thầu  Cung cấp thiết bị bản in Flexo 
trực tiếp  từ máy tính đến bản in kỹ 
thuật số với chất lượng và năng suất 

104 65/QĐ-HĐQT/2016 15/12/2016 Quyết định cho phépmở thầu Cung 
cấp xe nâng giấy kẹp cuộn 4.5Tan 

105 65A/QĐ-HĐQT/2016 17/12/2016 

Quyết định duyệt kết quả đấu thầu ;  
đầu tư trạm biến áp 250KVA và 
đường dây hạ thế, tủ điện tổng cho 
PX offset 

106 65B/QĐ-HĐQT/2016 17/12/2016 

Quyết định duyệt  kế hoạch đấu thầu  
gói thấu : Cung cấp thiết bị bản in 
Flexo trực tiếp  từ máy tính đến bản 
in kỹ thuật số với chất lượng và năng 
suất 

107 66/QĐ-HĐQT/2016 24/12/2016 
Quyết định duyệt kết quả đấu thầu 
Cung cấp xe nâng giấy kẹp cuộn 
4.5Tan 

108 67/QĐ-HĐQT/2016 28/12/2016 Quyết định duyệt Hồ sơ mời thầu & 
Tiêu chuẩn đánh giá gói thầu Cung 



              Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa 

Báo cáo thường niên 2016 
73 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

cấp thiết bị bản in Flexo trực tiếp  từ 
máy tính đến bản in kỹ thuật số với 
chất lượng và năng suất 

 

Hoạt động của thành viên hội đồng quản trị không điều hành 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành thực hiện đúng chức năng, quyền 

hạn, nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Hội đồng quản trị. 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ về Quản trị 

công ty  

 Ông TRẦN TRANG BÌNH – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc công ty 

 Ông PHẠM VĂN ĐIỀU – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty 

 Bà NGUYỄN THANH NGÂN - Thành viên HĐQT 

 Ông NGUYỄN HOÀNG - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty 

 Ông HOÀNG NGỌC LỰU - Thành viên HĐQT 

 Ông ĐẶNG NGỌC DIỆP - Thành viên HĐQT 

 Ông TRẦN HỮU ĐỨC – Thành viên HĐQT 
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Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát  

STT Thành viên BKS 
Chức 

vụ 

Ngày bắt đầu/ 

không còn là 

thành viên 

BKS 

Số buổi 

họp BKS 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

1 Trần Hữu Đức 
Trưởng 

BKS 

29/03/2013-

01/01/2016 
4/4 100% 

2 Nguyễn Văn Toan TV BKS 29/03/2013-

25/03/2016 
4/4 100% 

3 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm TV BKS 
29/03/2013-

25/03/2016 
4/4 100% 

4 Lý Phát 
Trưởng 

BKS 

25/03/2016 -

29/03/2018 
3/3 100% 

5 Nguyễn Thị Thanh Trúc TV BKS 25/03/2016 -

29/03/2018 
3/3 100% 

6 Nguyễn Thị Hường TV BKS 
25/03/2016 -

29/03/2018 
3/3 100% 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát  

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 

 Ban Kiểm Soát đã thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều 

hành trong việc quản lý và điều hành Công ty. Thực hiện việc đánh giá, giám sát 

tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo 

cáo cho Hội Đồng Quản Trị trong các kỳ họp định kỳ. Định kỳ, Ban kiểm soát thực 

hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2016. 

 Quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGĐ đã có 

nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2016 thông qua. Xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành 

công ty, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty. Các 

biên bản, Nghị quyết của HĐQT được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ 
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và công bố thông tin đúng thời hạn theo các nội dung đã thống nhất thông qua và 

được Ban điều hành triển khai thực hiện. 

 
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 

và các cán bộ quản lý khác  

 Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Triển khai kiểm tra, giám sát 

thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành. Cụ 

thể bao gồm: 

 Kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành kiểm 

tra các tờ trình của Giám đốc, nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

 Góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong 

hoạt động SXKD chung của Công ty tại các cuộc họp HĐQT. 

 Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban 

hành trong năm qua. 

 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện 

nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban giám đốc theo đúng điều lệ tổ chức và 

hoạt động; Nghị quyết của HĐQT đã ban hành. 

 Hàng quý kiểm soát tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tài 

chính quý được lập theo quy định. 

 HĐQT, Giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về 

công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều 

kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi. 

 Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho 

Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng 

quản trị, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý 

kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của Công ty. 

 

Các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và 

Ban Kiểm soát 

Công ty thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ và luật có liên quan. 
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STT Họ và tên 
Lương công 

việc 

Lương hiệu 

quả (các 

khoản 

thưởng tính 

vào lương) 

Thưởng 

(HĐQT&BKS) 

1 Hội đồng quản trị 

1.1 Phạm Văn Điều  314.065.596   348.869.716  173.456.000 

1.2 Trần Trang Bình  402.322.327   401.690.750  190.546.000 

1.3 Nguyễn Thanh Ngân  89.128.038   156.901.014  146.546.000 

1.4 Nguyễn Hoàng  241.861.060   243.708.396  146.546.000 

1.5 Hoàng Ngọc Lựu 269.601.538   246.971.596  146.546.000 

1.6 Đặng Ngọc Diệp  280.576.308   274.252.221  146.546.000 

1.7 Trần Hữu Đức   146.546.000 

2 Ban kiểm soát  

2.1 Lý Phát  155.694.224   140.785.104  77.000.000 

2.2 Nguyễn Thị Hường  104.062.184   107.249.745  36.000.000 

2.3 Nguyễn Thị Thanh Trúc 
  51.200.000 

3 Ban Giám đốc 

3.1 Lê Quốc Tuyên  414.799.327   455.155.511   

3.2 Phạm Văn Điều Kê khai mục 1.1 

3.3 Trần Trang Bình Kê khai mục 1.2 

3.4 Đặng Ngọc Diệp Kê khai mục 1.6 

3.5 Hà Văn Sơn  282.898.413   275.739.150   

Đơn vị: VNĐ 
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Giao dịch cổ phiếu 

 

 

Giao dịch khác: không có 
 

 

 

 

 

 

 

 

STT 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do  

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 
Nguyễn Thị 

Hường 

Người nội 

bộ 
15.863 0,123% 15.323 0,119% 

Giải quyết 

việc riêng 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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