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Thường Niên
Báo Cáo

KẾT QUẢ KINH DOANH NỔI BẬT 2018

Doanh Thu

Doanh Thu (tỷ VNĐ)

Lợi Nhuận

LNPSTN (tỷ VNĐ)
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Vốn Chủ Sở Hữu

Vốn Chủ Sở Hữu (tỷ VNĐ)

15 16 17

5
9
,9

5

5
9
,7

7

1
.1

3
0

1
.1

8
3

1
.3

2
2

15 16 17

5
9
,9

5

5
9
,7

7

6
9
,2

3

17

1
2
,1

6
9
,2

3

17

1
.5

6
0

1
2
,1

15 16 17

7
6

5
,7

1
.0

4
3
,5

1
.5

5
9

17

1
.5

5
9

15 16 17

3
0
2
,3

4
2
6
,2

5
3
4
,4

17

5
4
6
,5

VỐN CHỦ SỞ HỮU

LỢI NHUẬN

TỔNG TÀI SẢN 1.772

12,1

546,5

DOANH THU THUẦN TỶ VNĐ

TỶ VNĐ

TỶ VNĐ

TỶ VNĐ

1.560

Nhóm màng mỏng - tôn ván

51%

24%

18%

7%

Nhóm giả da

Nhóm sản phẩm tiêuu dùng

Nhóm bao bì

Cơ cấu doanh thu

theo mảng kinh doanh cốt lõi Cơ cấu tài sản

Năm 2018

Năm 2017

Tài sản

ngắn hạn

Tài sản

dài hạn

48% 52%

49%51%
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Thường Niên
Báo Cáo

Vượt qua chặng đường 60 năm đầy thăng trầm, Công ty 

Cổ phần Nhựa Rạng Đông luôn tự hào là một doanh 

nghiệp tiên phong trong ngành nhựa, nắm giữ thị phần 

lớn trong các doanh nghiệp nội địa tại Việt Nam.“Luôn 

luôn tốt hơn” là giá trị cốt lõi, khẳng định trong suốt 

chặng đường phát triển và được minh chứng qua thành 

quả lao động sáng tạo của công ty.

Thưa Quý Cổ đông, trong những năm gần đây, chúng ta 

đang chứng kiến một thế giới đang thay đổi, khoa học 

kỹ thuật phát triển như vũ bão tác động mạnh đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Song song đó nhiều hiệp 

định thương mại được ký kết, nền kinh tế mở cửa sâu 

rộng, tạo ra sân chơi đầy tiềm năng nhưng cũng nhiều 

thách thức. Một trật tự mới được thiết lập, đặt ra những 

thách thức cho các định chế cũ, đồng thời mở ra cơ hội 

to lớn cho những doanh nghiệp tiên phong. Và công ty 

Cổ phần Nhựa Rạng Đông quyết tâm đứng trong đội 

ngũ những nhà lãnh đạo kiến tạo nền kinh tế mới.

2018 GIAI ĐOẠN TÍCH LŨY VỀ NỘI LỰC

Để tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh, Ban lãnh đạo xác định năm 2018 là giai 

đoạn tích lũy về nội lực trên mọi khía cạnh: hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư trang thiết 

bị máy móc, vận hành thành công SAP-ERP trong quản 

trị doanh nghiệp, xây dựng các nền tảng hợp tác với các 

đối tác chiến lược... để chuẩn bị cho sự tăng trưởng bền 

vững trong tương lai. Tổng số tiền được đầu tư trong 

năm 2018 là 250,58 tỷ đồng.

Song song với công tác đầu tư cơ sở vật chất, Ban lãnh 

đạo quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng doanh 

số. Năm 2018, doanh số đạt kết quả khả quan như sau:

- Doanh thu: 1.560 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 12,095 tỷ đồng

- Mục tiêu 2019: doanh thu 2.000 tỷ đồng, tăng 29,14% 

So với kế hoạch đặt ra năm 2018, doanh thu công ty đạt 

103,1%, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 24% so 

với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do công ty tập 

trung đầu tư vào máy móc, hạ tầng, đồng thời công ty 

Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An bắt đầu hoạt động 

vào tháng 4 nên sản xuất chưa ổn định.

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính, Công ty Cổ phần Nhựa 

Rạng Đông tiếp tục giữ vững vị thế trong ngành và đón 

nhận các đánh giá tích cực và thứ hạng cao trên các 

bảng xếp hạng uy tín về quản trị doanh nghiệp:

- 12 năm liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia. 22 năm 

liên tiếp đạt Hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 5 

Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất, 

- Chứng kiến nhiều hoạt động khởi sắc trong hoạt động 

kinh doanh, bằng chứng là Ban lãnh đạo liên tục tiếp 

các công ty trên thế giới đến tham quan, đánh giá tại 

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An. Các văn 

kiện hợp tác chiến lược, các hợp đồng đầu tư lâu dài 

đã được ký kết sau các buổi đánh giá

- Trong năm 2018, công ty liên tiếp đạt được 4 chứng 

nhận danh giá về quản trị hệ thống  ISO 22000: 2018, 

ISO 9001: 2015, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong 

sản xuất  FSSC 22000, SMETA.  Tạo cơ sở vững 

chắc trên con đường hội nhập thế giới. 

- Mở rộng danh mục sản phẩm mới thông qua việc đầu 

tư hệ thống máy móc: sản xuất ống luồn dây điện, 

ống thủy canh, màng nông nghiệp.

TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI

Triển vọng tương lai của công ty được khẳng định 

thông qua  chiến lược kinh doanh đã xây dựng kỹ 

lưỡng, phù hợp, chương trình hành động, kế hoạch 

triển khai cụ thể như sau:

- Xây dựng mô hình hoạt động Rạng Đông Holdings 

thành tập đoàn đa ngành, lấy hoạt động sản xuất kinh 

doanh nhựa làm cốt cõi, các công ty thành viên và 

công ty liên kết xây dựng thành chuỗi cung ứng khép 

kín cùng phát triển.  

- Thành lập Công ty RangDong Healthcare tại khu 

công nghiệp Tân Đô - Long An, chuyên sản xuất các 

sản phẩm cho ngành y tế, giai đoạn 1 xuất khẩu sang 

thị trường Mỹ, giai đoạn 2 sẽ bán trong nước và xuất 

khẩu các nước khác.

- Doanh thu đến năm 2020 đạt: 2.500 tỷ đồng

Tất cả chương trình hành động trên mang đến một niềm 

tin mạnh mẽ vươn tới đỉnh cao mới và một tương lai 

tươi sáng rạng rỡ. Ban lãnh đạo cùng 600 CBCNV cam 

kết hoàn thành kế hoạch được đề ra. Năm 2019 sẽ trở 

thành một dấu mốc quan trọng trên hành trình vẻ vang 

“Tiên phong Kiến tạo thời kỳ mới”

Thay mặt  Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông, Tôi gửi 

lời tri ân đến Quý Cổ Đông, các đối tác và khách hàng 

đã đồng hành cùng Chúng tôi qua suốt chặng đường 

phát triển của công ty.

Kính chúc Quý Cổ đông cùng gia đình nhiều sức khỏe 

hạnh phúc và thành công.

Trân trọng.

1.560
Doanh thu năm 2018

tỷ VNĐ

Kính Thưa Quý Cổ Đông, Khách Hàng & CBCNV

THÔNG ĐIỆP CỦA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam

CÔ
NG TY CỔ PHẦN NHỰ

A

M
.S .D.N :  0 3 0 0 3 8 4 3 5 7  -  C

. T
.C

.P

Hồ Đức Lam

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



GIỚI THIỆU CÔNG TY
Thông tin chung 

Tầm nhìn - Sứ mạng - Giá trị cốt lõi

Lịch sử hình thành và phát triển

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Sự kiện nổi bật

Các chứng chỉ danh giá: ISO, FSSC 22000, SMETA

Giải thưởng đạt được năm 2018

Thông tin công ty 08

Thường Niên
Báo Cáo



Giới thiệu công ty 10

Thường Niên
Báo Cáo

- Đoàn kết trong từng bộ phận làm việc

- Chuyên nghiệp trong từng thao tác

- Chất lượng trong từng sản phẩm

- Tiết kiệm trong từng hoạt động

- Sáng tạo trong từng công việc

- Năng suất hiệu quả

- Hợp tác trong từng đối tác

- Đóng góp cộng đồng, xã hội

- Thân thiện môi trường

- Phát triển bền vững

Khát vọng vươn lên trở thành một tập đoàn hùng mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo của 

từng thành viên trong công ty, cung ứng những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, góp 

phần hưng thịnh quốc gia, đem lại mỗi thành viên của công ty cho điều kiện phát triển tài 

năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn phong phú về tinh thần. 

Gần sáu thập kỷ phát triển của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông là hành trình 

tiên phong khai phá, dẫn đầu trong các lĩnh vực sản xuất: màng mỏng, giả da, bao 

bì mềm… Chặng đường dấn thân đó không chỉ giúp công ty trở thành thương hiệu 

hàng đầu trong ngành nhựa Việt Nam mà còn truyền cảm hứng tiên phong cho 

cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, cùng góp phần làm hưng thịnh quốc gia.

Tên công ty:  Công ty Cổ phần Nhựa  GCNĐKKD:  0 3 0 0 3 8 4 3 5 7

Tên tiếng Anh:                      Plastic Join - Stock Co. Trụ sở chính: 90 Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11, Tp. HCM

Tên viết tắt: RDP JSC. Điện thoại:  (84-28) 3969 2272 – Fax: 3768 7410

Mã chứng khoán:  RDP Website: http://rdplastic.com.vn/

Vốn điều lệ: 339.428.620.000 VND Email: nhuarangdong@rdplastic.vn    

Sản xuất và cung ứng các sản phẩm 

nhựa với chất lượng cao nhất, hiệu 

quả nhất, dịch vụ chăm sóc khách 

hàng tốt nhất đảm bảo hài hòa các 

lợi ích của khách hàng, đối tác, 

người lao động, cổ đông và xã hội

Bằng khát vọng xây dựng thương 

hiệu Việt vững mạnh, hướng đến 

một Tập đoàn mang tầm vóc 

quốc tế, Rạng Đông Holding 

kinh doanh đa ngành nghề trong 

đó ngành kinh doanh liên quan 

tới Nhựa được lấy làm trọng tâm.

GIỚI THIỆU CHUNG (LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN)DẤU ẤN 60 NĂM PHÁT TRIỂN

Được thành lập với tên UFEOC

(Liên hiệp các xí nghiệp cao su Viễn Đông Pháp)

Nhập khẩu máy cán,

dây chuyền máy tráng

đầu tiên từ Nhật Bản và

Đài Loan để sản xuất các loại giả da PVC,

PU xốp, khăn trải bàn, màng mỏng PVC,

vải tráng PVC, PU vải dù chống thấm.

Thành lập Nhà Máy Nhựa Nha Trang

tại Nha Trang, Khánh Hòa

Xây dựng Nhà Máy

Bao Bì Củ Chi

Xây dựng lại

Trụ Sở Chính tại

190 Lạc Long Quân, Quận 11, Tp. HCM

Thành lập Nhà Máy Nhựa Hóc Môn

Chuyên sản xuất bao bì

Thành lập Nhà Máy Nhựa 6

Thành lập chi nhánh Công ty tại Nghệ An

Nhận chứng chỉ ISO 9001-2000

Thành lập chi nhánh Công ty

tại Hà Nội

Chuyển thành Nhà Máy

Nhựa                            trực thuộc

Công ty Công Nghệ Phẩm

Bộ Công Nghiệp Nhẹ

ĐẦU THẬP NIÊN 60

1963-1975

11/1977

1985

1993

1996

1997

1999

2000

2003

02/05/2005

2006

2009

2014

2018

uận 1111111, TpTpTppp. HCMuậuậậậậậậuậuậậuậuậuuuậu nnnnnnn 11111111111111111 TTTTpTTpTTpTpTp HCHCHCHCHCHCHCHCHHCHCHCHCMMMMMMMMMM

2015
Xây dựng Công ty Cổ Phần

Nhựa                             Long An

2017                   Công ty Cổ phần

Nhựa                             Long An

đi vào hoạt động

Đổi tên thành Công ty

Nhựa                  

Công ty được cổ phần hóa

và chính thức đi vào hoạt

động với tên gọi Công ty

Cổ Phần Nhựa                         

01/2019Thành lập Công ty

Holdings

Xây dựng Nhà máy

Nhựa Tiên Sơn tại

KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh

Công ty CP Nhựa                           Long An

đạt các chứng nhận: ISO 9001 : 2015,

ISO 22000 : 2018, ISO 14001 : 2015,

FSSC 22000 & Smecta/SGGP
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Thường Niên
Báo Cáo

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨCĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG

P. CNTTP.Hành chính

Nhân sự

P.Tài chính

Kế toán

KhoP.KDBB P.KD

Tiêu dùng

P.KD

PVC

P.XK P.XK

Bao bì

P.Mark

Giám Đốc

Khối KD

Bao bì

Nhà máy

2

P.Cơ khí

Động lực

P.KT

Cơ điện

Nhà máy

1

P.Kế hoạchNhà máy

3

P.KTSX

PVC

P.Quản lý

Dự Án

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký

CT HĐQT

Ban Kiểm Soát Nội Bộ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phó Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc
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Thường Niên
Báo Cáo

1. Golive SAP - ERP - 04/2018 đã chính thức vận hành (Go-live) thành công hệ thống quản trị SAP-ERP tại 3 địa 

điểm: Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An. Dự án SAP-ERP là một bước tiến quan trọng trong việc ứng 

dụng công nghệ vào việc xây dựng hệ thống Quản trị Doanh nghiệp hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh 

của công ty. 

2. Hội chợ Complas Việt Nam 2018:  Đến với triển lãm Complas, công ty đã giới thiệu, tư vấn đến đông đảo khách 

hàng quốc tế và trong nước những sản phẩm thế mạnh trong lĩnh vựa bao bì  mềm: đơn lớp, đa lớp, bao bì phức hợp, 

màng co PE, PET, PVC…. Gian hàng của công ty thu hút khách tham quan, các khách hàng tiềm năng đến tìm hiểu 

công nghệ kỹ thuật, giải pháp đóng gói trong ngành bao bì mềm

3. Đài truyền hình VTV9 bình chọn sản phẩm Rạng Đông là “hàng tiêu dùng thông minh”, thân thiện với môi trường, 

an toàn với người sử dụng. Danh hiệu trên là minh chứng cho quá trình phát triển bền vững của công ty, đặt lợi ích 

người tiêu dùng làm trọng tâm cho mọi sự phát triển.

4. Nhà tài trợ đồng “Ngày hội nhà cung cấp AMCHARM SUPPLIER DAY 2018”: nhằm mục tiêu là phát triển 

thương hiệu cũng như là tìm kiếm nguồn khách hàng mới, giao lưu với nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ. Qua đó mở ra 

những con đường mới cho sự phát triển của khối KD nói riêng và toàn thể công ty nói chung.

Đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Rạng Đông khi công ty đưa công ty con vào hoạt động:  

Công Ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An. Với quy mô 8.7 ha, tổng số vốn đầu tư giai đoạn 1 là 32 triệu USD. 

Trong đó Tập Đoàn Sojitz Pla-Net Nhật Bản là cổ đông chiến lược góp 20% cổ phần.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chia sẻ: "Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng 

Đông Long An sẽ mở ra vận hội mới cho công ty nói riêng và ngành nhựa trong nước nói chung. Chúng tôi cam kết 

sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực không ngừng lao động, sáng tạo và sản xuất để Rạng Đông mãi mãi là biểu tượng của 

những sản phẩm chất lượng, an toàn. Xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong công cuộc phát triển của ngành nhựa Việt 

Nam, cùng với mục tiêu trở thành Top 10 các công ty cung cấp các sản phẩm phụ trợ về nhựa nổi bật của Châu Á" 

SỰ KIỆN NỔI BẬT 2018

18/05/2018
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Thường Niên
Báo Cáo

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO, FSSC 22000 CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC 2018

ISO 9001 : 2015 ISO 22000 : 2018

một công cụ quản lý giúp các Doanh Nghiệp  kiểm 
soát & phòng ngừa tối đa các rủi ro về An toàn thực 
phẩm - Tạo lòng tin rất lớn cho khách hàng tiêu dùng.
Với tư cách là nhà sản xuất các sản phẩm bao bì an 
toàn thực phẩm, cần tuân thủ tuyệt đối các quy tắc 
quản lí chất lượng từ nguyên liệu đầu vào tới khâu sản 
phẩm đầu ra, Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long 
An tự hào là những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng 
áp dụng đạt chứng nhận ISO 22000: 2018. Đây  cũng 
là một bước đột phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế của 
Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An trên thị 
trường trong nước & quốc tế.

3. FSSC 22000 PHIÊN BẢN 4.1
Chưa dừng lại ở chứng chỉ ISO 22000:2018, ngày 
21/01/2019 Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long 
An tiếp tục vinh dự đón nhận chứng chỉ FSSC 22000 
phiên bản 4.1 (Chứng nhận Hệ thống an toàn thực 
phẩm /được tài trợ bởi CIAA /Hiệp hội ngành đồ uống 
và thực phẩm của EU) do tổ chức đánh giá chứng nhận 
Quốc tế SGS cấp. Đây thực sự là một bước tiến xa & 
đột phá mạnh mẽ nhất trong công tác quản trị chất 
lượng an toàn thực phẩm đối với các doanh nghiệp sản 
xuất bao bì tại Việt Nam. 
Tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm 
FSSC 22000 là một trong những tiêu chuẩn phát triển 
về sản xuất bao bì an toàn thực phẩm theo chuẩn quốc 
tế với các yêu cầu cao nhất, khắt khe nhất về cả Hệ 
thống quản lý phần mềm & Cơ sở vật chất nhà xưởng, 
máy móc thiết bị phần cứng cùng với nhiều yêu cầu về 
con người & môi trường làm việc. 

4. ISO 14001:2015; SMETA /SGP.
Ngoài 03 chứng chỉ quan trọng & giá trị nêu trên, 
Công ty CP nhựa Rạng Đông còn xây dựng & áp dụng 
các tiêu chuẩn cần thiết khác như: 
- ISO 14001:2015 (Hệ thống quản lý môi trường - Các 
yêu cầu).
-  SEDEX-SMETA /SGP: Tiêu đạo đức kinh doanh & 
trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu

NĂM 2018, BỘI THU VỀ CÁC CHỨNG CHỈ QUẢN 
LÝ HỆ THỐNG - CÔNG TY CP NHỰA RẠNG 
ĐÔNG LONG AN TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ LỚN 
TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 
CHẤT LƯỢNG.

1. ISO 9001: 2015 
Sau gần 06 tháng di dời văn phòng & các nhà máy về 
địa điểm mới, tập thể CBNV Công ty CP nhựa Rạng 
Đông Long An đã tập trung xây dựng thành công Hệ 
thống quản lý  quan trọng nhất, cơ bản nhất là ISO 
9001: 2015 (Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu 
cầu) - Được đánh giá cấp chứng nhận bởi Trung tâm 
chứng nhận phù hợp ( QUACERT) lớn nhất Việt Nam. 
Sau 6 tháng thực hiện triển khai áp dụng hệ thống quản 
lý theo ISO 9001:2015 đã mang lại cho doanh nghiệp 
rất nhiều hiệu quả tích cực về một Hệ thống quản lý rất 
bài bản & chuyên nghiệp từ đầu vào đến đầu ra ở tất cả 
các Nhà máy & phòng ban, mọi thứ đều được đo lường 
& kiểm soát. Đặc biệt các chỉ số sản xuất, kinh doanh 
được thể hiện rất rõ ràng, đó là: Năng suất tăng, Chất 
lượng tốt & ổn định đáp ứng yêu cầu của khách hàng, 
chi phí sản xuất giảm, số lượng khách hàng tăng, 
doanh thu tăng & lợi nhuận cùng kỳ tăng, v.v…

2. ISO 22000: 2018
Trong 06 tháng cuối năm tập thể CBNV Công ty RLP 
tiếp tục xây dựng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý hệ 
thống an toàn thực phẩm cho Nhà máy sản xuất bao bì 
mềm (NM3). 
Vào đầu tháng 01/2019 Công ty cổ phần nhựa Rạng 
Đông Long An tiếp tục đón nhận thêm chứng nhận 
ISO 22000 : 2018 (Hệ thống quản lý chất lượng an 
toàn thực phẩm - Các yêu cầu các tổ chức trong chuỗi 
an toàn thực phẩm) sau 05 tháng tập trung nguồn lực 
xây dựng. Thực tế đây là một chứng chỉ rất uy tín, có 
nhiều yêu cầu khắt khe bắt buộc tuân thủ trong quản lý 
sản xuất các sản phẩm liên quan đến an toàn thực 
phẩm còn ít công ty tại Việt Nam đạt được. Bằng cách 
tiếp cận dựa trên rủi ro đã biến tiêu chuẩn này thành 
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Thực hiện 2018Các Chỉ tiêuSTT ĐVT Kế hoạch 2018 % thực hiện

Năm 2018Các Chỉ tiêu Năm 2017 Ghi chú

Năm 2018 (đồng)Chỉ tiêu Năm 2017 (đồng)Mã số

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 1.560.702.567.371 1.336.342.026.062

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 8.773.381.403 14.104.191.852

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 1.551.929.185.968 1.322.237.834.210

4. Giá vốn hàng bán 11 1.412.105.646.614 1.214.207.936.335

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 139.823.539.354 108.029.897.875

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 2.835.539.245 2.101.513.711

7. Chi phí tài chính 22 46.998.340.992 35.105.432.293

 Trong đó: Chi phí lãi vay  23 46.935.268.951 34.315.994.520

8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên  doanh, liên kết 24 85.926.752 -

9. Chi phí bán hàng 25 35.826.247.418 27.524.228.847

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 45.901.298.271 60.777.915.372

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  30 14.019.118.670 (13.276.164.926)

12. Thu nhập khác 31 9.776.967.163 397.608.809

13. Chi phí khác  32 620.227.559 24.020.241.997

14. Lợi nhuận khác 40 9.156.739.604 (23.622.633.188)

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  50 23.175.858.274 (36.898.798.114)

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  51 5.751.258.452 20.912.361.196

17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 5.328.862.051 (2.528.757.100)

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 12.095.737.771 (55.282.402.210)

19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông 

      của công ty mẹ 61 23.103.890.829 (54.789.880.689)

20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không

      kiểm soát 62 11.008.153.058 (492.521.521)

21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 790 (2.019)

1 Doanh thu triệu đồng 1.551.929 1.500.000 103,45% 

2 Chi phí triệu đồng 1.537.910 1.437.500 106,99% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động KD triệu đồng 14.019 62.500 22,43%

4 Lợi nhuận khác triệu đồng 9.157

5 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 23.176 62.500 37,08% 

h6 Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 12.096 50.000 24,19%

Thực hiện 2018Các Chỉ tiêuSTT ĐVT Kế hoạch 2019  tăng/giảm % tăng/giảm

1 Doanh thu triệu đồng 1.551.929 2.004.164 452.235 29,14% 

2 Chi phí triệu đồng 1.537.910 1.936.747 398.837 25,93% 

3 L.nhuận từ HĐ k.doanh triệu đồng 14.019 67.416 53.397 380,89%

4 Lợi nhuận khác triệu đồng 9.157 0 -9.157

5 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 23.176 67.416 44.240 190,89%

6 Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 12.096 55.174 43.078 356,13% 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,04 1,09

   Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh 0,64 0,76

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 69,16 65,72

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 224,31 192

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho

   - Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 4,74 4,91

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,87 0,85

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,78 -4,18

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  2,57 -10,34

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,68 -3,55

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần  0,9 -1,00

CÁC THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN 2017-2018
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017-2018

So với năm 2017: Công ty đạt doanh thu 

1.560 tỷ, tăng trưởng 16,7% so với năm 

2017. Lợi nhuận sau thuế đạt được 12 tỷ 

đồng, tăng 179% so với năm 2017.

So với kế hoạch do hội đồng quản trị đặt ra: 

Công ty đạt 103,4% kế hoạch doanh thu. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 24% so với kế 

hoạch, tương ứng 12 tỷ đồng.

 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/ 2018 2017 Ghi chú

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,78 - 4,18

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  2,21 -10,34

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,68 -3,55

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần  0,9 -1

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 2018 2017 Ghi chú

+ Vòng quay hàng tồn kho

   - Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 4,74 4,91

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,87 0,85

1. TỔNG TÀI SẢN

Tổng tài sản năm 2018 tăng 13,6% tương 

ứng tăng 213 tỷ với các chỉ tiêu chính như 

sau:

- Hàng tồn kho tăng 86 tỷ, tương ứng tăng 

35,7% so với với năm 2017.

- Tài sản cố định tăng 331 tỷ, tương ứng 

tăng 76% so với năm 2017 chủ yếu từ 

việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhựa 

Rạng Đông Long An.

- Các khoản phải thu giảm 78 tỷ, tương 

ứng giảm 14,8% so với với năm 2017.

2. KHẢ NĂNG THANH TOÁN 

Năm 2018, hệ số thanh toán nhanh giảm 

từ 0,76 xuống còn 0,64 – tức là một đồng 

nợ ngắn hạn thì có 0,64 đồng tiền mặt có 

thể thanh toán cho nhà cung cấp. Về khẳ 

năng thanh toán ngắn hạn thì hệ số giảm 

từ 109 xuống còn 104 – tức là một đồng 

nợ ngắn hạn có 104 đồng tài sản có tính 

thanh khoản cao.

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 2018 2017

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,04 1,09

   Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh 0,64 0,76

3. KHẢ NĂNG SINH LỜI

4. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Doanh Thu

Doanh Thu (tỷ VNĐ)

Lợi Nhuận

LNPSTN (tỷ VNĐ)

Tổng Tài Sản

Tổng Tài Sản (tỷ VNĐ)

Vốn Chủ Sở Hữu

Vốn Chủ Sở Hữu (tỷ VNĐ)
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Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty mẹ 

gánh các khoản chi phí đầu tư ttại Công ty 

Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An. Công 

ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An bắt 

đầu đi vào sản xuất kinh doanh tháng 

05/2018 nên chưa đạt công suất thiết kế 

của nhà máy.
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C
hươ

ng trình hành động

Mục tiêu

- Trong năm 2018, tình hình sản xuất giảm do 

công tác di dời máy móc thiết bị về Nhà máy 

Long An.

- Năng lực sản xuất của máy chỉ đạt 80% do 

trong quá trình di dời, lắp ráp xảy ra tình trạng 

thiếu thiết bị, thay thiết bị mới.

- Sự biến động về nhân sự sản xuất tay nghề 

cao làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

- Riêng Nhà máy 1 đã nhanh chóng ổn định 

sản xuất trong 4 tháng đầu năm, nên năng suất 

trung bình của nhà máy 1 tăng 104,5% so với 

năm 2017

a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

1 Nguyên liệu chính 14.501,32 19.217,20 -24,5%

2 Phụ gia 908,62 1.174,56 -22,65%

3 Phụ liệu 11,58 0 100%

4 Màng nhựa, giấy 883,75 1.122,76 -21,3%

STT Nguyên vật liệu Số lượng 2018 Số lượng 2017  Mức tăng/ giảm 

  (tấn) (tấn)  (%)

2016 2017 2018

20.000

16.000

12.000

8.000

4.000

ĐVT: tấn

18.188

1.328

1.256
1.122 883

1.174
908

19.217

14.501

Công nghệ thổi

Công nghệ cán

Công nghệ đùn

66%

30%

4%

Cơ cấu

sản lượng sản xuất

b. Giải pháp tổng thể:

c. Kế hoạch sản xuất năm 2019

Nhân sự Kỹ thuật Kế hoạch & QA-QC

- Thực hiện đào tạo 

tay nghề cho công 

nhân. Tạo điều kiện 

cho tổ trưởng kỹ thuật 

nâng cao chuyên môn

- Định biên lại lao 

động theo hướng 

chuyên môn hóa. 

- BP kỹ thuật cơ điện 

thực hiện bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ giảm 

tối đa tình trạng 

ngưng máy do hư 

hỏng đột xuất.

- Lắp thêm thiết bị 

kiểm soát chất lượng.

- BP kế hoạch sản 

xuất và KTSX phối 

hợp lên kế hoạch sản 

xuất hợp lý.

- Áp dụng mô hình 

quản lý, kiểm soát 

chất lượng 4T trong 

sản xuất. 

- Nâng cao năng lực  cho 

CNV, giúp tăng năng 

suất lao động

- Tạo động lực CNV gắn 

bó với công việc.

- Năm 2018 là giai đoạn ổn định sản xuất sau quá 

trình di dời xuống Long An, tạo bước ngoặc phát 

triển cho tương lai. Công ty mở rộng quy mô sản 

xuất, tăng sản lượng,  thông qua các hoạt động 

đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị máy 

móc như sau:

* Hệ thống máy đùn, sản xuất ống luồn dây điện, 

ống thủy canh

* Hệ thống máy thổi cho nhà máy Tiên Sơn

* Hệ thống máy cán để tăng sản lượng 14% cho 

nhà máy 1 

* Dây chuyền máy in 9 màu của Ý với năng suất 

đạt 70 triệu m2

* Máy dán túi 4 biên 4 cạnh nhập từ Nhật

* 2 dây chuyền máy cát dán túi tự động 3 cạnh

Với kế hoạch đầu tư trang thiết bị máy móc, hệ 

thống sản xuất công nghệ mới... là tiền đề cho nhà 

máy nâng cao năng lực sản xuất, tăng sản lượng 

- Trong năm qua, công ty chứng kiến những hoạt 

động khởi sắc của khối kinh doanh và khối sản 

xuất, cụ thể là công ty liên tiếp đón các đối tác, 

tập đoàn nước ngoài đến tham qua, đánh giá tại 

các nhà máy. Sau các buổi đánh giá các hợp 

đồng hợp tác lâu dài được ký kết, mở ra triển 

vọng tươi sáng cho khối sản xuất tăng trưởng:

*Sản phẩm áo y tế , với sản lượng 16.8000 triệu 

áo, đóng góp vào sự tăng trưởng 8% cho khối 

sản xuất

* Khu vực sản xuất giả da đã ký hợp đồng cung 

ứng lâu dài cho khách hàng Camco trong 5 năm, 

sản lượng tăng 20%

* Đối với những khách hàng thân thiết như Key-

ston - Proman, Vedan... có bước phát triển mới 

khi đối tác tăng sản lượng đơn hàng cho những 

năm tiếp theo.

- Sử dụng tối đa công 

suất của máy móc

- Giảm chi phí sửa chữa, 

chi phí thay thế thiết bị, 

linh kiện của máy.

- Sử dụng tối đa công 

suất của máy móc

- Giảm phế liệu phát sinh
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Thường Niên
Báo Cáo

Bao Bì Phức Hợp PE Co Có In, Không InStretch Hood, Stretch FilmsMàng Nông Nghiệp

1 - NHÓM BAO BÌ

3 - NHÓM MÀNG MỎNG

4 - NHÓM TÔN VÁN

5 - NHÓM TIÊU DÙNG

2 - NHÓM GIẢ DA

Giả Da Thời TrangGiả Da Nội Thất Giả Da Ngoài Trời Giả Da Thể Thao Giả Da Đặt HàngGiả Da Giày Dép

Màng PVC Màng PE, EVA, PEVA Vải Cán Ghép Nhựa PVCVải Tráng

Nhóm Tôn Nhóm Tôn Nhóm Ván Màu Nhóm Ván In Hoa

SẢN PHẨM

MỚI
SẢN PHẨM

MỚI

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty tập trung 5 nhóm hàng chính: 

Màng mỏng, giả da, bao bì, tiêu dùng, tôn ván

Bên cạnh đó, các công ty con và công ty liên kết sẽ cung cấp 

một số dịch vụ phụ trợ khép kín như: vận tải, nguyên phụ liệu...

 5 NHÓM

KINH DOANH 

CỐT LÕI

BAO BÌ                    M
À

N
G

 M
Ỏ

N
G

              SP TIÊU DÙNG               T
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Thường Niên
Báo Cáo

CƠ CẤU DOANH THU THEO NHÓM SẢN PHẨM ĐỊA BÀN KINH DOANH & KÊNH PHÂN PHỐI

Năm 2018

Nhóm bao bì

Nhóm sản phẩm tiêu dùng

Năm 2017

51%

24%

18%

7%

Nhóm màng mỏng - tôn ván

7%

21%

22%

50%

Nhóm giả da

Năm 2018 là năm chuyển mình, khi công ty hoàn 

thành công việc di dời với khối lượng lớn máy 

móc trong thời gian ngắn, đồng thời đảm bảo sản 

lượng, tiến độ sản xuất và doanh số theo yêu cầu.

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng doanh số công 

ty tăng trưởng 16,7% so với 2017, lợi nhuận sau 

thuế tăng 179% so với năm 2017, trong đó:

 - Nhóm bao bì duy trì vị trí dẫn đầu về việc đóng 

góp doanh số cho công ty, chiếm 50% tỉ trọng.

- Nhóm màng mỏng, tôn ván: năm 2018, công ty 

thực hiện chính sách bán hàng mới cho các nhà 

phân phối và đại lý, thúc đẩy doanh số bán hàng, 

tỉ trọng chiếm 24% tăng 3% so với năm 2017 

- Nhóm giả da: doanh số giảm so với năm 2017, 

nguyên nhân thiết bị máy móc di dời, lắp đặt chưa 

ổn định, ảnh hưởng đến sản lượng giao hàng.

- Nhóm sản phẩm tiêu dùng: giữ vững thị trường 

và doanh số 

Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến doanh số:

- Cạnh tranh không lành mạnh của hàng giả, hàng 

nhái, hàng tiểu ngạnh Trung Quốc. 

- Giá nguyên liệu đầu vào thường xuyên biến 

động ảnh hưởng giá bán.

- Quá trình di dời máy móc về Long An làm ảnh 

hưởng đến sản xuất, sản lượng giảm, không đáp 

ứng kịp nhu cầu thị trường, đặc biệt sản phẩm 

màng mỏng, giả da, tôn ván.

Các nhân tố tạo bước đột phá trong kinh doanh 

năm 2019

- Tình hình xây dựng cơ sở vật chất hoàn thiện

- Công ty tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, phát 

triển nguồn nhân lực vững mạnh.

- Công ty ký kết nhiều hợp đồng với các đối tác 

lớn trong và ngoài nước, tạo tiền đề mảng xuất 

khẩu phát triển

- Thành lập Công ty RangDong Medical tại khu 

công nghiệp Tân Đô - Long An, chuyên sản xuất 

các sản phẩm cho ngành y tế, giai đoạn 1 xuất 

khẩu sang thị trường mỹ, giai đoạn 2 sẽ bán trong 

nước và xuất khẩu các nước khác

- Duy trì máy móc thiết bị hoạt động ổn định, giảm 

thiểu số giờ dừng máy do sự cố thiết bị.

- Tiếp tục củng cố, mở rộng hệ thống đại lý bán 

hàng trên cơ sở xây dựng các chính sách đại lý 

đảm bảo hài hòa quyền lợi, cạnh tranh lành mạnh 

của hệ thống đại lý

- Xây dựng chính sách tồn kho nguyên liệu, thành 

phẩm hợp lý để đối phó với những biến động của 

thị trường nguyên liệu, đảm bảo hàng hóa cung 

cấp cho thị trường.

- Rà soát định mức, kiểm tra công tác sản xuất theo 

định mức nhằm giảm giá thành, tăng sức cạnh 

tranh nhưng vẫn duy trì chất lượng sản phẩm. 

- Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp phục 

vụ nhu cầu của của khách hàng 

13,4%

86,6%

Tỉ trọng doanh thu

trong nước & nước ngoài

Tỉ trọng doanh thu

thị trường nước ngoài

DT nước ngoài 

DT trong nước

Bắc Mỹ Châu Phi

Đức, Ý,

Hà Lan

Nhật, Hàn, Trung Quốc,

Asean, Trung Đông

siêu thị, chuỗi cửa 

hàng trên toàn quốc:

tỉnh thành trong cả nước có hệ thống 

đại lý, cửa hàng, nhà phân phối

162

50

khách hàng trong và ngoài nước

(hơn một nữa là khách hàng thân thiết)>80

Công ty đã xây dựng hệ thống phân phối sâu rộng, lớn nhất cả 

nước, và các đối tác là tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Tính đến thời điểm 31/12/2018, địa bàn kinh doanh và kênh 

phân phối có các đặc điểm nổi bật như sau:

51%

34%

5%

10%
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Thường Niên
Báo Cáo

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

(~ 34% so với kế hoạch 2018)

LÀ TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ ĐƯỢC HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM 

ĐỐC PHÊ DUYỆT NĂM 2018.

GIÁ TRỊ GIẢI NGÂN ĐẾN 31/12/2018:

Nguyên nhân là năm 2018, Công ty Cổ Phần 

Nhựa Rạng Đông Long An đi vào hoạt động và 

dần ổn định, các hạng mục đầu tư máy móc - 

thiết bị đã hoàn tất vào năm 2016 và 2017.

Các hạng mục đầu tư 2018 sẽ tạm hoãn để tập 

trung giải quyết những vấn đề trong kinh doanh, 

ổn định sản xuất.

Đơn vị: tỷ đồng90

80

70

60

50

40

30

20

10

20172016 2018

91

10,580
15,538

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ:

• Gia tăng khả năng cạnh tranh trong kinh doanh

• Tăng năng suất lao động 

• Nâng cao chất lượng sản phẩm để các sản phẩm 

chủ lực đáp ứng tiêu chuẩn khắc khe của thị trường 

Nhật, Mỹ, Châu Âu...

• Mở rộng danh mục sản phẩm: ống luồn dây điện, 

áo y tế ...

• Đáp ứng điều kiện hợp tác sản xuất với các đối 

tác nước ngoài trong tương lai.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

• Đã hoàn thành nghiệm thu hầu hết các hạng mục.

• Chuẩn bị triển khai dự án điện mặt trời áp mái  

4,5 MW là dự án năng lượng mặt trời áp mái đầu 

tiên có công suất lớn nhất trong các nhà máy sản 

xuất nhựa tại Việt Nam.

31,350 tỷ đồng

10,580 tỷ đồng

STT Hạng mục

01 Lô cao su tay áo cho Bộ Corona máy Macchi 1

02 Thanh Corrona máy macchi 1 

01 Board Servo profile controller Máy thổi 3 lớp - Reifenhauser (T4 ) 

01 Máy in phun Hitachi lắp cho máy ván PVC

02 Máy in phun Hitachi lắp cho máy xử lý 2

03 Máy in phun Hitachi lắp cho máy xử lý 1

04 Máy kéo và máy cắt ống lõi PVC

05 Máy xay PL  PVC và nghiền bột 

06 Máy đùn 150mm +  Die trón w800 + thêm điều khiển  PLC 

07 Máy đùn 2 ống cứng  PVC 16-63mm + Máy nong ống

08 2 máy đùn ống mềm  PVC gân xoắn  16-50mm 

09 2 bộ điều khiển nước nóng 135oC cho nâng cấp máy C1

01 Máy in transfer tấm áo mưa

01 Máy cắt dán túi đứng đáy dời 

02 2 bộ ESA cho máy in 12 màu 

03 Chi tiết khung, khí nén cho HT kiểm lỗi Keiki

Nhà máy Tiên Sơn

Nhà máy Củ Chi

Nhà máy 1

Nhà máy 2

Nhà máy 3
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Thường Niên
Báo Cáo

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG TÁC DI DỜI MÁY MÓC

A. Thành tựu của nhà máy số 1:

- Sản xuất ống lõi hình thang và ván không độc để làm ống lắng 

Lamela cho các NM nước sinh hoạt đạt  TC QCVN12:1-2011 

BYT, AS/NZS 4020:2005

- Áo PE :  áo y tế xuất đi Mỹ

- Sản phẩm giả da PVC chịu độ mài mòn bề mặt cao ứng dụng 

trong ghế ngồi xuất sang thị trường Mỹ.

- Sản phẩm giả da PVC đạt các tiêu chuẩn chậm cháy của Việt 

Nam, Anh, Mỹ ứng dụng trong xe ô tô.

- Dệt vải mới Terra Loop làm lớp lót trong các sản phẩn giả da, 

đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài nước.

B. Thành tựu của nhà máy số 3:

- Nghiên cứu và sản xuất thành công màng cà phê xuất khẩu 

Myanmar 

- Nghiên cứu và sản xuất thành công màng co Pack lồng Pack 

- Nghiên cứu và đưa vào sản xuất thành công màng nắp ly, 

nắp sữa chua 

- Nghiên cứu và đưa vào sản xuất thành công bao bì retort

- Nghiên cứu và đưa vào sản xuất thành công hơn 30 loại 

nguyên liệu mới có giá thành cạnh tranh.

2,6 tỷ
2,9 tỷ

2016

4,4 tỷ

2017 2018

C
h
i 

p
h
í 

R
&

D

Cơ cấu chi phí R&D

58% 42%

NM1 NM3

- Bằng tất cả quyết tâm và nghị lực phải hoàn 

thành tốt sứ mệnh “DI DỜI - LẮP ĐẶT TRANG 

THIẾT BỊ MÁY MÓC”, hơn 60 CBCNV với 

9.000 giờ lao động miệt mài đã hoàn thành đúng 

tiến độ và khối lượng công việc. Quả thật, đây là 

một thành quả rất lớn của Ban điều hành và tập 

thể cán bộ công nhân viên của công ty đạt được 

trong năm 2018. Đặc biệt không xảy ra bất kỳ sự 

cố an toàn lao động trong quá trình thực hiện. 

- Đến tháng 8/2018 nhà máy gần như đã hoàn thiện 

CBCNV

Số lượng 

>60

giờ

thời gian làm việc

>9.000

+

máy móc

thiết bị

Số lượng

Khối lượng

~230

tấn~3.000

công tác di dời

việc lắp đặt và đưa vào vận hành toàn bộ hệ thống 

máy móc thiết bị ; đảm bảo nguồn cung lao động 

ổn định phục vụ cho sản xuất.

- 10/2018 hệ thống máy cán đã phát huy hiệu quả, 

gia tăng được năng suất so với trước, các sản 

phẩm mảng PVC, giả da hoàn toàn đáp ứng được 

nhu cầu của thị trường, bù đắp các tháng đầu năm 

sụt  giảm doanh số do di dời máy móc; góp phần 

không nhỏ vào việc hoàn thành kế hoạch kinh 

doanh năm 2018. 

ĐẦU TƯ CHO NGHIÊN CỨU LÀ 

TIỀN ĐỀ ĐỂ CÓ HỆ SẢN PHẨM 

KHÁC BIỆT, TẠO LỢI THẾ CẠNH 

TRANH. HIỂU ĐƯỢC TẦM QUAN 

TRỌNG TRÊN, NĂM 2018 CÔNG 

TY CHÚ TRỌNG NGUỒN LỰC, 

TẬP TRUNG VÀO CÔNG TÁC 

NGHIÊN CỨU TRỌNG ĐIỂM

Năm 2018, P.R&D đạt thành tựu nổi bật sau:

- Nghiên cứu thành công 2 đề tài cấp Bộ

  * Công nghệ sản xuất vải Terry Loop, phục vụ cho công nghiệp sản xuất giả da PVC.  Nghiên cứu sản xuất 

giả da PVC đạt độ mài mòn cao

 * Hoàn thiện công nghệ sản xuất màng Stretchhood bọc Pallet thay thế sản phẩm nhập ngoại

- Phát triển 06 sản phẩm mới từ việc ứng dụng 2 đề tài cấp bộ để tạo sự khác biệt trong nhóm giả da, màng 

siêu mỏng

- Hợp tác chiến lược với các đơn vị nghiên cứu chuyên sâu, hướng đến việc kết nối công tác nghiên cứu 

ngoài nước
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ĐIỂM MẠNH

- Là thương hiệu lâu đời và uy tín trong ngành nhựa Việt Nam với  bề dày kinh 

nghiệm sản xuất 60 năm.

- Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An đi vào hoạt động theo tiêu chuẩn 

quốc tế sẽ đẩy mạnh chất lượng sản phẩm & gia tăng năng suất, sản lượng.  

- Thiết lập mô hình quản lý tập đoàn để thúc đẩy chuyên môn hóa từng chức 

năng như lĩnh vực đầu tư tài chính, lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực kinh doanh 

thương mại, vận chuyển, kho bãi..

- Năm 2018, Công ty đã vượt qua những kiểm định khắt khe của các tổ chức 

kiểm định để đạt được những chứng chỉ quản lý chất lượng như ISO 9001 

Quacert, ISO 22.000 Quacert, SMECTA và đặc biệt chứng chỉ FSSC 22.000, 

một trong những tiêu chuẩn khắt khe nhất đối với ngành bao bì thực phẩm, 

tạo tiền đề cho nhóm ngành bao bì phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu 

sang các nước có tiêu chuẩn cao như: Nhật, Hàn, Châu Âu, Bắc Mỹ...

- Công nghệ được đầu tư và cải tiến. Nâng cao chính sách lao động giúp công 

ty đứng ở vị trí tiên phong trong ngành, kịp thời tiếp thu, ứng dụng công nghệ 

sản xuất tiên tiến của thế giới. 

- Chính sách chất lượng được công bố minh bạch, cam kết chịu trách nhiệm với 

mỗi đơn hàng giao cho đối tác.

- Chính sách bán hàng đến đại lý rõ ràng, công bằng, nhờ đó công ty đã xây 

dựng được hệ thống đại lý trung thành và gắn bó lâu năm với Công ty.

- Chính sách đầu tư hạ tầng thông tin Quản lý hệ thống nguồn lực SAP-ERP

ĐIỂM YẾU

- 80% nguồn nguyên liệu phục vụ cho 

ngành nhựa nhập từ nước ngoài, nên chịu 

ảnh hưởng các yếu tố đầu vào như: tỷ giá 

ngoại tệ, biến động giá nguyên liệu, 

chính sách thuế nhập khẩu,…

- Chi phí sản xuất còn cao do đầu tư máy 

móc thiết bị hiện đại.

- Thị trường xuất khẩu phát triển chưa đúng 

kỳ vọng.

CƠ HỘI

- 2018 GDP Việt Nam tăng 7,05% . Trong đó, tăng trưởng chính ở 

lĩnh vực chế biến, sản xuất là cơ hội cho ngành bao bì phát triển.

- Kim ngạch xuất khẩu ngành nhựa dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 

năm 2019

- Các sản phẩm công ty như: Bao bì, giả da, màng nhựa mỏng … là 

những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thiết yếu cung cấp nguyên 

phụ liệu đầu vào cho các ngành sản xuất khác, đóng góp vào việc 

phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu. 

- Điều kiện quan trọng để công ty phát triển nhanh và mạnh hơn 

trong những năm sắp tới là liên tục nghiên cứu, thử nghiệm dòng 

sản phẩm mới nhằm đa dạng hoá ngành hàng. 

- Hoạt động liên kết thương mại và xuất khẩu được đẩy mạnh với 

mục tiêu tăng 40%/năm. Đặc biệt, công ty thâm nhập được các thị 

trường khó tính: Mỹ, Nhật, Châu Âu… mở ra cơ hội xuất khẩu 

sang nhiều thị trường tiềm năng khác.

THÁCH THỨC

- Nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, các chính 

sách mở cửa thông thương với các nước là điều  kiện hàng hóa 

nhập khẩu miễn thuế, nguồn hàng Trung Quốc giá rẻ, hàng nhái 

tràn vào thị trường tạo sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

- Thị trường bao bì nhựa còn nhiều tiềm năng nhưng đã phải đối mặt 

với sự cạnh tranh gay gắt trong các doanh nghiệp đầu ngành, đặc 

biệt là các doanh nghiệp có vốn FDI như Tân Tiến, Hutamaki, 

Batico,v.vv

- Chính sách điều hành tỷ giá của nền kinh tế vĩ mô ưu tiên xuất 

khẩu ảnh hưởng bất lợi đến các doanh nghiệp có tỷ trọng nhập 

khẩu lớn (về nguyên liệu, thiết bị, công nghệ).

- Ngành công nghiệp dệt, nhuộm VN không đầu tư phát triển, gây 

khó khăn cho nguồn nguyên phụ liệu đầu vào ngành Giả Da.

S  W      O  T
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 QUẢN TRỊ RỦI RO

XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO (BA VÒNG PHÒNG THỦ)

Tổ chức ba vòng phòng thủ quản trị rủi ro hoạt động doanh nghiệp, phản ánh quá trình quản trị rủi ro của doanh nghiệp, 

bao gồm:

• Vòng phòng thủ thứ nhất

Đánh giá, khoanh vùng, đo lường, giảm thiểu rủi ro ở cấp quản trị vận hành. Các phòng ban và chức năng chính trong 

chuỗi giá trị (value chain) như kinh doanh, tiếp thị, sản xuất, vận hành tự mình xác định, đánh giá, ngăn ngừa và báo 

cáo các rủi ro phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ như phòng kinh doanh của doanh nghiệp có thể tồn 

tại rủi ro doanh thu của những nhân viên mới không đạt được như kỳ vọng nên doanh nghiệp thiết kế hệ thống đào tạo 

nhằm đào tạo ứng viên mới vào có thể bắt nhịp với công việc nhanh nhất từ đó giảm thiểu được loại rủi ro này.

• Vòng phòng thủ thứ hai

Xây dựng các kênh liên lạc và đánh giá bên trong nội bộ công ty bao gồm các phòng ban: Kiểm soát tài chính, an ninh, 

quản trị rủi ro, quản lý chất lượng, điều tra, pháp chế. Đây là khối sẽ độc lập đánh giá và kiểm soát tính hiệu quả của 

của hệ thống ở tuyến phòng thủ thứ nhất. Tuyến này sẽ quản trị rủi ro thông qua việc đánh giá khẩu vị rủi ro, xây dựng 

và áp dụng các quy trình quản trị rủi ro trong nội bộ doanh nghiệp. Nối tiếp ví dụ đầu tiên về quản trị rủi ro của phòng 

kinh doanh liên quan đến năng lực của nhân sự mới không được như kỳ vọng, vòng phòng thủ thứ hai các nhân viên 

của phòng tài chính và nhân sự sẽ đánh giá hiệu quả của quá trình đào tạo xem chi phí bỏ ra cho đào tạo có hợp lý và 

tuân thủ với ngân sách không, đào tạo xong năng lực của nhân sự có tốt hơn không thông qua các bài kiểm tra và năng 

lực thực tế khi làm việc.

• Vòng phòng thủ thứ ba

Kiểm toán nội bộ đảm bảo hiệu quả của quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. 

Đây là bộ phận trực thuộc ban kiểm soát và không thuộc ban điều hành nên việc đánh giá hai tuyến phòng thủ trước và 

các rủi ro có thể xảy ra được khách quan và độc lập. Tiếp tục với các ví dụ ở trên, vòng phòng thủ thứ ba trong doanh 

nghiệp sẽ là sự đánh giá độc lập của kiểm toán nội bộ với tính hiệu quả của kiểm soát liên quan đến đào tạo nhân viên 

mới. Kiểm toán ngoài đánh giá tính hiệu quả trong việc vận hành kiểm soát này còn tiến hành đánh giá thêm liệu rằng 

kiểm soát này được thiết kế như vậy đã thực sự phù hợp hay chưa.

Tầm quan trọng của việc xây dựng các vòng phòng thủ nhằm ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa những rủi ro đã, đang 

và sẽ xảy ra trong bộ máy kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào tần suất và cường độ xảy ra của rủi ro, ta có thể đánh 

giá một cách chiến lược khi cần xây dựng hệ thống quản trị rủi ro.

Trong quá trình hoạt động, công ty nhận diện một số loại rủi ro, đang thực hiện theo dõi và kiểm soát

RỦI RO THANH KHOẢN

Công ty có thể gặp phải rủi ro khi 

nguồn tiền bị mất cân đối, thiếu hụt các 

khoản tiền mặt hoặc tương đương tiền.

Công ty duy trì tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương 

tiền ở mức mà Ban Giám Đốc cho là đủ để hỗ trợ tài 

chính cho các hoạt động kinh doanh và giảm thiểu ảnh 

hưởng những thay đổi các nguồn tiền.

RỦI RO NGUỒN NGUYÊN LIỆU

Có đến 80% nguyên liệu nhựa Việt 

Nam phải nhập khẩu, gây ra tình trạng 

bị động trong sản xuất.

- Quản lý tồn kho an toàn, đánh giá và quản lý nhà cung 

cấp, có kế hoạch mua hàng một cách hợp lý.

- Đầu tư mở rộng liên doanh liên kết, phát triển các công 

ty con trở thành chuỗi cung ứng sản xuất.

RỦI RO TRONG SẢN XUẤT:

- Sản phẩm không đạt chất lượng

- Vận hành máy móc không đúng quy 

định gây tình trạng máy móc bị hư 

hỏng, tai nạn lao động

- Xây dựng quy trình trong sản xuất, quy định về an toàn 

lao động và phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sử dụng, 

vận hành các thiết bị để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.

- Đồng thời, Công ty quan tâm đến đầu tư đổi mới công 

nghệ, phòng ngừa sự cố, kiểm tra môi trường lao động, 

cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức huấn luyện về an 

toàn, phòng chống cháy nổ định kỳ.

RỦI RO VỀ NHÂN LỰC

Rủi ro về nguồn nhân lực liên quan đến 

số lượng, tay nghề của người lao động, 

kinh nghiệm năng lực không bắt kịp 

nhu cầu tăng trưởng cũng như những 

chuẩn mực quốc tế.

- Xây dựng công ty thành tổ chức học tập, phát triển lực 

lượng lao động có trình độ cao, tổ chức tốt nguồn nhân 

lực, quy hoạch nhân sự quản lý với định hướng lâu dài;

- Đầu tư cho hoạt động đào tạo cũng như các chương 

trình đào tạo nội bộ và bên ngoài …nhằm bồi dưỡng, 

phát huy nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao;

- Xây dựng chính sách, cơ chế đãi ngộ phù hợp để giữ và 

phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG

Giảm thị phần và nguy cơ bị đuổi kịp 

bởi các đối thủ theo sau trong 5 - 10 

năm tới nếu Công ty không có bước đột 

phá và chiến lược đúng đắn. Áp lực 

tăng trưởng cao sẽ dễ dẫn đến tăng 

trưởng nóng và mất khả năng kiểm soát 

vận hành hệ thống.

- phát triển các sản phẩm mới, mở rộng danh mục sản 

phẩm bán hàng

- M&A hoặc liên doanh liên kết gia tăng giá trị Công ty

- Tiếp tục củng cố, mở rộng hệ thống đại lý bán hàng trên 

cơ sở xây dựng các chính sách đại lý đảm bảo hài hòa 

quyền lợi, cạnh tranh lành mạnh của hệ thống đại lý

- Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp phục vụ nhu 

cầu của của khách hàng.

- Đón đầu xu thế, mở rộng sán xuất các sản phẩm phụ trợ 

từ nhựa, bao bì mềm

RỦI RO TỶ GIÁ NGOẠI TỆ - LÃI 

SUẤT:

Nguyên liệu, thiết bị máy móc nhập 

khẩu nên công ty chịu ảnh hưởng các 

yếu tố đầu vào như: Tỷ giá ngoại tệ, 

biến động giá nguyên liệu, chính sách 

thuế, nhập khẩu. Tỷ giá biến động ảnh 

hưởng tới lợi nhuận.

- Thường xuyên cập nhật, dự báo biến động tỷ giá ngoại tệ

- Công ty cân đối các khoản vay bằng ngoại tệ với các 

khoản thu ngoại tệ hợp lý để giảm thiểu rủi ro.

- Dự kiến các phương án về lãi suất để chủ động đưa ra các 

quyết định liên quan nguồn vốn tài trợ, nguồn vay hợp lý.

Nhận Diện Rủi Ro Giải Pháp

Kiểm toán

nội bộ

Biện pháp

quản lý

nội bộ

Kiểm soát tài chính

An ninh

Quản trị rủi ro

Chất lượng

Điều tra

Tuân thủ & hành chính

Kiểm soát

quản lý

Quản lý cấp cao

Cơ quan chủ quản/ Ủy ban kiểm toán

Vòng phòng thủ thứ 1 Vòng phòng thủ thứ 2 Vòng phòng thủ thứ 3

K
iểm

 to
án

 đ
ộ
c lập

C
ơ

 q
u
an

 p
h
áp

 lý

Rủi ro dù dưới dạng nào và ảnh hưởng ra sao cũng là điều mà các nhà quản lý không mong muốn. Do đó quản lý luôn 

tìm kiếm các ý tưởng, nguyên tắc và mô hình để thiết lập các vòng phòng vệ nhằm quản trị rủi ro xảy ra trong doanh 

nghiệp. Một trong những mô hình được các chuyên gia tài chính đánh giá cao và sử dụng nhiều nhất trong thời gian 

gần đây có tên: “Ba vòng phòng thủ” (three lines of defence assurance model).

Mục đích của việc xây dựng mô hình này nhằm quản trị doanh nghiệp tốt hơn và gia tăng tài sản của cổ đông. Ba vòng 

phòng thủ được các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá cao do hệ thống này giúp toàn bộ doanh nghiệp phải 

hiểu và tham gia sâu vào quá trình quản trị rủi ro.
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ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

MÔ HÌNH

HOLDINGS

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, xu hướng phát triển và định hướng chiến lược của 

công ty, Ban lãnh đạo đưa ra mô hình chiến lược phát triển Rạng Đông Holdings.  Hướng đến một Tập đoàn mang 

tầm vóc quốc tế, Rạng Đông Holding kinh doanh đa ngành nghề trong đó ngành kinh doanh liên quan tới Nhựa 

được lấy làm trọng tâm.

CÁC MỤC TIÊU ĐỊNH TÍNH

- Tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại thị trường nhựa Việt 

Nam và tiến tới mục tiêu top 10 khu vực châu Á

- Đầu tư công tác nghiên cứu và phát triển mang 

tính ứng dụng cao để tạo ra hệ sản phẩm khác biệt 

- Mở rộng mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ với các 

đối tác theo cả ba hướng tích hợp ngang, tích hợp 

dọc và kết hợp. Ưu tiên tìm kiếm các cơ hội hợp 

tác với đối tác nước ngoài mục đích mở rộng thị 

trường và tăng doanh số.

- Tích cực xây dựng hình ảnh thương hiệu bằng 

việc thực hiện các chiến lược quảng bá thông qua 

các phương tiện truyền thông; đồng thời cam kết 

đầu tư cao ở tất cả các khâu mà đặc biệt là lợi thế 

về hệ thống phân phối, tiếp thị và nguồn nhân lực.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

- Tăng trưởng bền 

vững doanh thu từ 

các mảng kinh 

doanh truyền thống

- Xây dựng kênh 

phân phối chuyên 

nghiệp, sâu, rộng và 

đa dạng

- Nâng cao tính đa 

dạng, hữu ích, đầy 

đủ của các báo cáo 

quản trị và dự báo, 

đánh giá thẩm định 

các dự án đầu tư 

hiệu quả sau đầu tư.

- Mở rộng liên 

doanh liên kết, đầu 

tư có chọn lọc và 

định hướng các 

mảng kinh doanh 

mới.

- Tối đa hóa giá trị 

doanh nghiệp và gia 

tăng lợi ích các bên 

liên quan

- Phát triển tốt các 

nguồn lực nền tảng 

để đáp ứng nhu cầu 

phát triển

- Xây dựng doanh 

nghiệp dẫn đầu về 

ứng dụng khoa học 

công nghệ - trong 

hoạt động (thông 

tin, quản trị, R&D, 

sản xuất)

- Áp dụng hệ thống 

quản lý SAP ERP 

theo chiều sâu 

hướng đến sự đồng 

bộ thông tin dữ liệu 

trong công ty.

CÁC MỤC TIÊU ĐỊNH LƯỢNG

Tăng trưởng thị phần trung bình:

Mục tiêu doanh số năm 2022:

2.500  tỉ

% / năm

20

MỞ RỘNG QUY MÔ HOẠT ĐỘNG

MỞ RỘNG THỊ PHẦN

MỞ RỘNG DANH MỤC SẢN PHẨM

PHÁT TRIỂN

BỀN VỮNG 

Các công ty con

tạo thành

chuỗi liên kết

hỗ trợ nhau
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Thường Niên
Báo Cáo

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NĂM 2019

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SONG DŨNG

190 Lạc Long Quân, P.3,  Q.11, Tp.HCM, VN.

Công ty con

Công ty liên kết

Chi nhánh Nghệ An Tạm ngưng hoạt động để cơ cấu bộ máy tổ chức

Chi nhánh Hà Nội Tạm ngưng hoạt động để cơ cấu bộ máy tổ chức

Sản xuất sản phẩm từ nhựa plastic

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA                      LONG AN

Lô H1, H2, H3, H4, H7, H8, H9 đường số 8, KCN Tân 

Đô, X. Đức Hòa Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An, VN.
65%

tỉ lệ sở hữu

vốn điều lệ

250 tỷ đồng

vốn điều lệ

10 tỷ đồng

40%

tỉ lệ sở hữu

Nhà Máy
Nhựa Củ Chi

Nhà Máy
Nhựa Tiên Sơn

CÔNG TY CONCHI NHÁNH

65%100%

100%

ự

HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH & CEO

P. KẾ TOÁN

Công ty Cổ Phần Nhựa
Rạng Ðông Long An

Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Công ty Cổ Phần
Tiếp Vận Song Dũng

Công ty Cổ Phần Ðầu Tư
Hoàng Lộc

Công ty Cổ Phần
Rạng Ðông Films

Công ty Cổ Phần
Trading Rạng Ðông

Công ty Cổ Phần
Rạng Ðông Land

Công ty Cổ Phần
Agriculture Rạng Ðông

P. NHÂN SỰ P. ÐẦU TƯ P.TÀI CHÍNH

- Hoạch toán 
dòng tiền

- Báo cáo hợp 
nhất

- Nhân sự
- Tiền lương
- Ðối ngoại

- Quản lý danh mục
- M&A

- Phát triển dự án

- Thẩm định dự án
- Ðiều phối dòng 

tiền

Ông. Hồ Đức Lam
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Thường Niên
Báo Cáo

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Tháng 12.2018, HĐQT thông qua việc chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình 

Holdings. Công ty Rạng Đông Holdings giữ vai trò đầu tư vốn và hỗ trợ quản lí cho các 

đơn vị thành viên. Các thành viên hoạt động độc lập, tự chủ nhằm nâng cao sức cạnh 

tranh, minh bạch của hệ thống, nhằm tối ưu hóa, chuyên nghiệp hóa, giảm thiểu rủi ro 

hoạt động của đơn vị các thành viên

Tên công ty Loại hìnhLĩnh vực kinh doanh

Sản xuất sản phẩm

từ plastic

Sản xuất sản phẩm

từ plastic

Buôn bán máy móc,

thiết bị và phụ tùng

máy nông nghiệp

Buôn bán

chuyên kinh doanh

các lĩnh vực khác

Vận chuyển

Vốn điều lệ (tỷ đồng) Tỉ lệ sở hữu

Công ty con 250

Công ty con 180

Công ty con 6

Công ty con 60

Công ty con 50

Công ty con 100

Công ty liên kết 10

65%

51%

51%

Buôn bán

chuyên kinh doanh

lĩnh vực bất động sản

51%

Sản xuất sản phẩm

nhựa phục vụ cho y tế 40%

40%

99,9%

Lô H1-H9, Đường số 8, 

KCN Tân Đô, xã Đức 

Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An

Đường số 8, KCN Tân 

Đô, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An

63 Võ Văn Bích, Ấp 11, 

xã Tân Thạnh Đông, 

huyện Củ Chi, TP.HCM

190 Lạc Long Quân, 

Phường 3, Quận 11, 

TP.HCM

190 Lạc Long Quân, 

Phường 3, Quận 11, 

TP.HCM

190 Lạc Long Quân, Phường 3, 

Quận 11, TP.HCM

Lô H1-H9, Đường số 8, 

KCN Tân Đô, xã Đức 

Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An

1.  Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An chính thức đi vào sản xuất vào tháng 05 năm 2018. Dù 

chỉ hoạt động dản xuất trong vòng 6 tháng nhưng Công ty đã đạt được doanh thu thuần 672 tỷ tăng 40% 

so với năm 2017. Dự kiến kế hoạch doanh thu 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An là 

1.500 tỷ tăng 100% so với năm 2018 .

- Công ty đã chính thức đưa hệ thống ERP SAP vào vận hành.

- Trong năm 2018, Công ty nhận 2 chứng chỉ ISO quan trọng là 9001 và 22000. 

2. Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng

Năm 2018, Công ty đạt doanh thu thuần là 20,8 tỷ và lợi nhuận sau thuế 215 triệu. Công ty cũng từng 

bước khẳng định vị trí của mình trong thị trường vận chuyển hàng hóa nội địa và dịch vụ xuất nhập khẩu



QUẢN TRỊ CÔNG TY
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- BAN ĐIỀU HÀNH

- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

- CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO & CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

CỦA HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH

- VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ 44

Thường Niên
Báo Cáo



Báo cáo quản trị công ty 46

Thường Niên
Báo Cáo

Ông HỒ ĐỨC LAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1981 - 1984:

- Công nhân điện Nhà máy Diêm Hòa Bình

1985 - 12/2005:

- Công nhân điện XN Nguyên liệu giấy

- Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP Nhựa

- Phó TGĐ  Công ty CP Nhựa                       

1/2006 đến nay: 

- Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhựa                     

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Chủ tịch Hiệp Hội Nhựa Việt Nam

Ông HỒ ĐỨC DŨNG
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

- 2009 - 2014:Giám Đốc Cty TNHH MTV SXTM & 

DV Hồ Đức

- 2014 - 2016: Giám đốc Cung Ứng Vật Tư Công ty 

Cổ phần Nhựa

- Từ 2017: Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Công ty 

Cổ phần Nhựa                     Long An 

                      

Ông TRẦN TRỌNG TRIỆU
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Thành Viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

Ông NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Bà LÊ THỊ THANH THỦY
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

- 1996 - 2000: Chăm sóc khách hàng Cty TNHH 

TMCP ĐT-KD BĐS City View Apartment

- 2000 - 2005: Trợ lý Giám đốc, VPĐD Hyosung Vina

- 2005 - 2007: Thư ký Giám đốc, Equatorial Hotel

- 2007 - 2015: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Cty CPĐT & 

PTCN Mỹ Việt

- 2015 đến nay: Trợ lý Tổng Giám Đốc Công ty Cổ 

phần Nhựa

- Tháng 12/2017: Người phụ trách quản trị Công ty 

- 1985 - 1992 : Bác sỹ khoa khám bệnh - Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Cần Thơ.

- 1992 - 2011: Phó trưởng khoa cấp cứu - Bệnh viện 

huyện Bình Chánh.

- 2011 đến nay: Bác sỹ khoa khám bệnh - Bệnh viện 

Ngọc Tâm. 

- 1994 - 2003: Nhân viên tín dụng công ty cho thuê 

tài chính II - Ngân hàng NN& PTNN VN

- 2003 - 2008: trưởng phòng TCKT chi nhánh Nam 

SG, cty cho thuê tài chính II - Ngân hàng NN& 

PTNN VN  

- 2008 - 2009: trưởng phòng tín dụng, NH Techcom-

bank

- 2009 -  2010: trưởng phòng kinh doanh, công ty 

cho thuê tài chính, Ngân hàng Á Châu 

- 2010 - 2017: Giám Đốc K.Doanh, công ty cho thuê 

tài chính  Quốc tế Việt Nam

- 12/2017 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc, Công ty 

Cổ phần Nhựa
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Ông HỒ ĐỨC LAM

BAN ĐIỀU HÀNH

1981 - 1984:

- Công nhân điện Nhà máy Diêm Hòa Bình

1985 - 12/2005:

- Công nhân điện XN Nguyên liệu giấy

- Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP Nhựa

- Phó TGĐ  Công ty CP Nhựa                       

1/2006 đến nay: 

- Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhựa                     

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Chủ tịch Hiệp Hội Nhựa Việt Nam

- 2007 - 2010: Kế toán trưởng Công ty SX TM Duy Tân

- 2009 - 2015: Trợ lý TGĐ Cty CP SX Nhựa Duy Tân

- 2011- 2013: GĐ Tài chính Cty CP SX Nhựa Duy Tân

- 2011 - 2015: GĐ Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần 

SX Nhựa Duy Tân

- 2015 - 2016: GĐ Đầu Tư Cty CP SX Nhựa Duy Tân

- 2017: GĐ Điều hành Công ty TNHH Nội Thất Tân 

Lợi Phát

- 01/2018: Kế toán trưởng - TP. Tài chính Kế toán

 Công ty CP SX Nhựa                    Long An

Ông  HUỲNH ANH KIỆT
Kế toán trưởng - TP. Tài chính Kế toán

Ông TRẦN TRỌNG TRIỆU
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

- 1994 - 2003: Nhân viên tín dụng công ty cho thuê 

tài chính II - Ngân hàng NN& PTNN VN

- 2003 - 2008: trưởng phòng TCKT chi nhánh Nam 

SG, cty cho thuê tài chính II - Ngân hàng NN& 

PTNN VN  

- 2008 - 2009: trưởng phòng tín dụng, NH Techcom-

bank

- 2009 -  2010: trưởng phòng kinh doanh, công ty 

cho thuê tài chính, Ngân hàng Á Châu 

- 2010 - 2017: Giám Đốc K.Doanh, công ty cho thuê 

tài chính  Quốc tế Việt Nam

- 12/2017 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc, Công ty 

Cổ phần Nhựa 
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT hiện tại Chức vụ T/lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết

Thay đổi nhân sự HĐQT

THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG BAN QUẢN TRỊ 

1 Hồ Đức Lam Chủ tịch HĐQT 64,15%

2 Hồ Đức Dũng Thành viên HĐQT 0,03%

1 Hồ Phi Hải Thành viên HĐQT

  hết nhiệm kỳ 21/04/2018

2 Trần Thị Lĩnh Thành viên HĐQT 

  hết nhiệm kỳ 21/04/2018

3 Trần Trọng Triệu Thành viên HĐQT 0,00%

4 Nguyễn Trọng Bình Thành viên độc lập HĐQT 0,00%

5 Lê Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT 0,00%

BAN ĐIỀU HÀNH

Thành viên BĐH hiện tại

1 Hồ Đức Lam Chủ tịch HĐQ 64,15%

   kiêm Tổng Giám Đốc

2 Trần Trọng Triệu Phó Tổng Giám Đốc 0,00%

3 Huỳnh Anh Kiệt Kế toán trưởng, 0,00%

  TP. Tài chính Kế toán

Thay đổi nhân sự BĐH

1 Nguyễn Văn Thường Phó Tổng Giám Đốc

  miễn nhiệm 26/05/2018

2 Đỗ Hoàng Tuấn Kế toán trưởng

  miễn nhiệm 18/01/2018

3 Huỳnh Anh Kiệt Kế toán trưởng

  bổ nhiệm 18/01/2018

Ban Kiểm toán nội bộ (“BKTNB”) được thành lập từ sau Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 

thường niên năm 2018, chuyển đổi mô hình quản trị từ Ban Kiểm soát trực thuộc ĐHĐCĐ sang mô 

hình BKTNB trực thuộc Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo thông lệ quản trị tốt của quốc tế, do 

nguồn nhân lực còn hạn chế nên Thành viên độc lập HĐQT sẽ kiêm nhiệm vai trò của Trưởng 

BKTNB.

Tận dụng đội ngũ Kiểm soát nội bộ (“KSNB”) của Công ty, BKTNB triển khai các công việc kiểm 

soát nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế trong việc quản trị công ty, gia tăng hiệu quả trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích cho Công ty và cho các Cổ đông. 

BKTNB đã thể hiện vai trò của mình, giám sát và cung cấp kịp thời thông tin cho HĐQT nhằm triển 

khai, điều chỉnh chiến lược kinh doanh, đầu tư của công ty phù hợp hơn trong từng giai đoạn của 

năm 2018 vừa qua.

Các hoạt động của BKTNB đã triển khai trong năm 2018 chi tiết như sau:

- Nhận chỉ đạo từ HĐQT Cty mẹ giám sát việc di dời và lắp đặt máy móc thiết bị tại Công ty con - 

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An : hơn 3.000 tấn thiết bị được di dời và lắp đặt đúng 

theo tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, không có sự cố tại nạn nào trong quá trình di dời và lắp 

đặt máy móc thiết bị.

- Giám sát tiến độ chạy thử máy để đưa máy vào vận hành chính thức đảm bảo nguồn hàng sản xuất 

cung cấp cho thị trường, khách hàng, đảm bảo sản lượng sản xuất, doanh thu của Công ty theo kế 

hoạch.

- Giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đối với công ty mẹ 

cũng như công ty con.

- Kết hợp với bộ phận KSNB Công ty mẹ kiểm toán các hoạt động sản xuất của Công ty con : 

+ Công tác quản lý kho xuất hàng cho sản xuất của bộ phận Kho vận.

+ Đề nghị điều chuyển nguyên liệu xuất cho sản xuất của bộ phận Kế hoạch.

+ Công tác cân đối nguyên liệu giữa hàng tồn kho tại nhà máy và đề nghị điều chuyển nguyên 

liệu về sản xuất của Nhà máy.

- Thông qua kết quả kiểm toán, Công ty phát hiện nhiều sai lỗi từ khâu quy định của Công ty đến 

trách nhiệm của từng vị trí công việc: nội dung chưa đầy đủ và rõ ràng cần phải cải tiến lại và có 

giải pháp thực hiện để việc quản trị công ty tốt hơn, tạo môi trường làm việc minh bạch, rõ ràng, 

đào tạo và phổ biến sâu rộng quy định, quy trình của công ty cho người lao động hiểu và tuân thủ 

đúng quy định.

- Giám sát bộ phận Tài chính kế toán (với sự hỗ trợ của bộ phận KSNB) trong việc lập báo cáo tài 

chính quý, năm, cung cấp kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài 

chính của Công ty đến với cổ đông, các nhà đầu tư tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nghị định số 05/2019/NĐ/CP ban hành ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ có hiệu lực thi 

hành từ 01/04/2019,  trong vòng 24 tháng các đơn vị thuộc đối tượng phải thực hiện công tác Kiểm 

toán nội bộ phải thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy 

định tại Nghị định này.

Theo đó kế hoạch năm 2019 BKTNB sẽ tư vấn cho HĐQT cơ cấu lại nhân sự trong BKTNB và 

đồng thời triển khai xây dựng bộ phận KTNB đáp ứng yêu cầu quản trị ngày càng minh bạch tuân 

thủ theo Luật định.
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a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

1. Hội đồng quản trị

1 Hồ Đức Lam 64,15%  Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc Cty CP Nhựa Rạng Đông

    Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc Cty CP Nhựa Rạng Đông Long An

    Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc Cty CP Rang Dong Films

    Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc Cty CP Agriculture Rạng Đông

    Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc Cty CP Trading Rạng Đông

    Chủ tịch HĐQT Cty CP Tiếp Vận Song Dũng

2 Hồ Đức Dũng 0,03%  Thành viên HĐQT Cty CP Nhựa Rạng Đông

    Thành viên HĐQT Cty CP Nhựa Rạng Đông Long An

    Thành viên HĐQT Cty CP Tiếp Vận Song Dũng

3 Trần Trọng Triệu 0,00%

4 Nguyễn Trọng Bình 0,00% Độc lập

5 Lê Thị Thanh Thủy 0,00%

1 Nguyễn Trọng Bình  Kiểm toán nội bộ Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng ban  

Họ tênSố

TT

Họ tên Tiểu ban Chức vụSố TT

Ghi chú
Tỷ lệ

sở hữu cổ phần

có quyền

biểu quyết

Loại

thành viên

c. Hoạt động của Hội đồng Quản trị: các cuộc họp trong năm 2018 

1 Hồ Đức Lam Chủ tịch 10/05/2018 11/11 100% Nhiệm kỳ mới

2 Hồ Phi Hải Thành viên 21/04/2018 06/06 100% Hết nhiệm kỳ

3 Hồ Đức Dũng Thành viên 21/04/2018 11/11 100% Nhiệm kỳ mới

4 Trần Thị Lĩnh Thành viên 21/04/2018 06/06 100% Hết nhiệm kỳ

5 Nguyễn Trọng Bình T.v độc lập 21/04/2018 05/05 100% Nhiệm kỳ mới

6 Trần Trọng Triệu Thành viên 21/04/2018 05/05 100% Nhiệm kỳ mới

7 Lê Thị Thanh Thủy Thành viên 21/04/2018 05/05 100% Nhiệm kỳ mới

Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp

HĐQT

tham dự

Tỷ lệ

tham dự

họp

Lý do

không tham dự

họp

Ngày bắt đầu/

không còn là

thành viên

HĐQT

Số

TT

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc thực hiện các 

mục tiêu trong năm, đặc biệt là theo dõi rất sát sao việc 

di dời và lắp đặt một lượng máy móc thiết bị rất lớn 

xuống Long An đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, đảm 

bảo đủ nguồn hàng để cung ứng cho khách hàng trong 

thời gian di dời máy móc thiết bị. Công việc cụ thể như 

sau:  

- Di dời và lắp đặt một khối lượng “khủng” máy móc 

thiết bị về Long An lên đến gần 3.000 tấn, tương ứng 

với gần 230 loại máy móc thiết bị khác nhau được di 

dời đúng theo kế hoạch và không xảy ra sự cố an toàn 

lao động nào trong quá trình thực hiện. Quả thật, đây là 

một thành quả rất lớn của Ban điều hành và tập thể cán 

bộ công nhân viên của công ty đạt được trong năm 

2018.

- Đến tháng 8/2018 nhà máy gần như đã hoàn thiện việc 

lắp đặt và đưa vào vận hành toàn bộ hệ thống máy móc 

thiết bị ; đảm bảo nguồn cung lao động ổn định phục vụ 

cho sản xuất.

- Tháng 10/2018 hệ thống máy cán đã phát huy hiệu 

quả, gia tăng được năng suất so với trước, các sản phẩm 

mảng PVC, giả da hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của 

thị trường, bù đắp các tháng đầu năm sụt  giảm doanh 

số do di dời máy móc; góp phần không nhỏ vào việc 

hoàn thành  kế hoạch doanh số của năm 2018. 

- Đưa vào vận hành thành công hệ thống quản trị nguồn 

lực hiện đại SAP ERP cho công ty con – Công ty Cổ 

phần Nhựa Rạng Đông 

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự cấp cao, điều 

chuyển về các vị trí chủ chốt giúp cho việc điều hành và 

quản lý tại các công ty thành viên được giám sát chặt 

chẽ hơn.

- Triển khai góp vốn thành lập công ty để mở rộng 

ngành nghề và mạng lưới kinh doanh hướng tới  mục 

tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho những năm 

sắp tới.

- Giám sát và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của 

HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên như:

* Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn 

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo 

cáo tài chính quý 1 năm 2018, Báo cáo thường niên 

năm 2017 và Báo cáo quản trị năm 2017.

* Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đúng 

theo pháp luật hiện hành vào ngày 21/04/2018 tại 

trụ sở chính của Công ty.

* Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính niên độ 2018 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư 

vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

* Giám sát việc điều chỉnh Điều lệ, Giấy phép đăng 

ký doanh nghiệp phù hợp với việc thay đổi vốn, 

thông tin đăng ký ngành nghề kinh doanh của công 

ty tuân thủ theo luật quy định.

* Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ 

đông hoàn tất trong tháng 10/2018, tuân thủ thời 

gian quy định thanh toán cổ tức cho cổ đông.
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Thường Niên
Báo Cáo

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

01 01/QĐ-HĐQT/2018 17/01/2018 Miễn nhiệm Kế toán trưởng và TP. TC Kế toán Ông Đỗ Hoàng Tuấn

02 01/QĐ-HĐQT/2018 17/01/2018 Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm TP. TC Kế toán Ông Huỳnh Anh Kiệt

03 03/NQ-HĐQT 26/01/2018 Tham gia vốn góp thành lập Công ty Cổ phần Công Nghiệp CG và

    cử người đại diện quản lý phần vốn góp

04 04/NQ-HĐQT 28/02/2018 Thông qua các hợp đồng mua bán, cung ứng dịch vụ và các giao dịch liên  

    quan khác giữa C.ty CP Nhựa Rạng Đông và C.ty CP Nhựa Tín Kim

05 05/NQ-HĐQT 06/03/2018 Kế hoạch triển khai công tác tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên 2018 

06 06/NQ-HĐQT 06/03/2018 Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án của Nhà máy Nhựa  

    Tiên Sơn theo Giấy chứng nhận đầu tư số : 21221.000565. 

07 07/NQ-HĐQT/RDP 10/05/2018 Bầu chọn Chủ tịch HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.

08 08/NQ-HĐQT/2018 14/15/2018 Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần

    Nhựa Rạng Đông tại Nghệ An

09 09/QĐ-HĐQT 25/05/2018 Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ công ty đối với Ô. Nguyễn Văn Thường

10 10/QĐ-HĐQT/2018 14/06/2018 Bổ sung ngành nghề vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933) cho  

    Chi nhánh Công ty CP Nhựa Rạng Đông – Nhà máy Nhựa Tiên Sơn

11 11/NQ-HĐQT/RDP 28/06/2018 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018.

12 12/NQ-HĐQT 08/08/2018 Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển VN

13 13/QĐ-HĐQT-RDP 14/08/2018 Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần

    Nhựa Rạng Đông tại Hà Nội

14 14/NQ-HĐQT/RDP 24/08/2018 Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu

    để trả cổ tức năm 2017

15 749/QĐ-HĐQT-RDP/2018 06/09/2018 Giao quyền Phó Giám đốc Nhà máy Nhựa Tiên Sơn

16 16/NQ-HĐQT/RDP 08/09/2018 Điều chỉnh nguồn chi trả cổ tức năm 2017

17 17/NQ-HĐQT 13/11/2018 Tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần và cử người đại diện quản lý  

    phần vốn góp (C.ty CP Agriculture Rạng Đông, Cty CP Trading Rạng Đông)

18 18/NQ-HĐQT 03/12/2018 Tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần và cử người đại diện quản lý  

    phần vốn góp (Công ty CP Rang Dong Films)

STT Nội dung
Số Nghị quyết/

Quyết định Ngày

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

Thành viên HĐQT độc lập họp cùng với bộ phận Kiểm soát nội bộ của công ty qua 2 nội dung : yêu cầu kiểm kê 

kho và rà soát lại việc xuất nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. Qua kết quả kiểm toán, công ty đã phát hiện nhiều 

sai sót trong việc quản lý nguyên liệu xuất dùng cho sản xuất và tồn kho tại nhà máy. Thành viên HĐQT độc lập 

và bộ phận Kiểm soát nội bộ đã cùng làm việc, đưa ra giải pháp xây dựng các quy định nhằm khắc phục và ngăn 

ngừa rủi ro này tái phát

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty tuân thủ các quy định về quản trị công ty thực hiện 

nghiêm túc theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về Quản trị công ty 

áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP

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

a) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 

01 Hồ Đức Lam CT.HĐQT/TGĐ 18.146.296 64,15% 21.775.555 64,15% Nhận cổ tức 2017

       bằng cổ phiếu 

02 Hồ Đức Dũng Thành viên HĐQT 9.870 0,03% 11.844 0,03% Nhận cổ tức 2017

       bằng cổ phiếu 

03 Hồ Hoàng Mai Con ruột TGĐ 2.476 0,01% 2.971 0,01% Nhận cổ tức 2017

       bằng cổ phiếu 

04 Hồ Thị Kim Thoa Chị TGĐ 9.803 0,03% 11.763 0,03% Nhận cổ tức 2017

       bằng cổ phiếu 

05 Nguyễn Trọng Bình Thành viên độc lập HĐQT     Không nắm giữ

       cổ phiếu

06 Trần Trọng Triệu Thành viên HĐQT/ P.TGĐ     Không nắm giữ

       cổ phiếu

07 Lê Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT/ Người     Không nắm giữ

  Quản trị cty/ Thư ký HĐQT     cổ phiếu

08 Huỳnh Anh Kiệt Kế toán trưởng/ TP. TCKT     Không nắm giữ

       cổ phiếu

09 Hồ Thị Ngọc Hiền Người được ủy quyền CBTT 6.564 0,02% 7.876 0,02% Nhận cổ tức 2017

       bằng cổ phiếu 

STT Người thực hiện

giao dịch

Quan hệ với

người nội bộ

Số cổ phiếu

sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu Tỷ lệSố cổ phiếu Tỷ lệ

Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ
Lý do tăng,

giảm (mua, bán,

chuyển đổi, thưởng..)

STT Giao dịch

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông giao dịch

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông giao dịch

Công ty Cổ phần Tiếp vận Song Dũng

01

02

Bán (VNĐ)Mua (VNĐ)

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An

giao dịch Công ty Cổ phần Tiếp vận Song Dũng

03

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

b) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐCHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

0

Thù lao

 VNĐ 0

Thù lao Lương, thưởng, thù lao,
các khoản lợi ích

 VNĐ 1.934.856.000 VNĐ

RDP/RLP 160.883.506.237 766.440.698.700

RDP/Song Dũng 4.713.441.989

RLP/Song Dũng 11.103.025.813



Thông tin cổ đông, cổ phần

Cơ cấu cổ đông: 

Quá trình tăng vốn điều lệ

Tại thời điểm ngày 31/12/2018, thông tin Cổ phần của Công ty như sau:

Tổng số cổ phần : 33.942.862  cổ phần

Cổ phần chuyển nhượng tự do : 33.916.638 cổ phần

Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : 26.224 cổ phần

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

Mệnh giá 1 cổ phiếu  : 10.000 đồng

Nội dung Số lượng Cổ Đông Số lượng Cổ Phiếu % vốn điều lệ

Tổng số cổ đông 1.133 33.942.862 100%

Cổ phiếu quỹ 0 0 0%

Tổng 1.133 33.942.862 100%

Cổ đông lớn, nhỏ  1.133 33.942.862 100%

* Cổ đông lớn 1 21.775.555 64,15%

* Cổ đông nhỏ 1.132 12.167.307 35,85%

Cổ đông trong nước 1.108 33.771.806 99,50%

    Tổ chức 29 84.038 0,25%

    Cá nhân 1.079 33.687.768 99,25%

Cổ đông nước ngoài 25 171.056 0,50%

    Tổ chức 5 81.270 0,24%

    Cá nhân 20 89.786 0,26%

Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ nào được thực hiện trong năm 2017.

Công ty không có phát sinh chứng khoán khác trong năm.

ĐVTNội dung Thời gian

phát hành

Giá trị 

phát hành 

Vốn Điều Lệ

Sau Phát Hành 

Vốn điều lệ

đầu năm 2016

Tăng vốn từ việc phát hành

cổ phiếu thưởng và ESOP

01/2016

10/2016

đồng

đồng

156.921.140.000156.921.140.000

Tăng vốn từ việc chào bán

cổ phiếu ra công chúng (*)

đồng

đồng

228.486.410.00048.148.000.000

01/2018Tăng vốn từ việc chia cổ tức 

năm 2017 bằng cổ phiếu

đồng 339.428.620.00056.567.860.000

24.417.270.000 181.338.410.000

Tăng vốn từ việc chia cổ tức

năm 2015 bằng cổ phiếu

02/2017 54.374.350.000 282.860.760.000

339.428.620.000 VNĐ

Vốn điều lệ của công ty

Tỉ lệ cổ đông 2017 Tỉ lệ cổ đông 2018

Đơn vị: VN đồng0
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Thường Niên
Báo Cáo



60 năm họat động trong lĩnh vựa sản xuất 

nhựa, công ty hiểu rõ những giá trị của chính 

sách phát trển bền vững. Chúng tôi nỗ lực 

không ngừng để thông điệp “Phát triển bền 

vững” trở thành Chiến lược phát triển, đồng 

thời thông điệp được lan truyền và hưởng 

ứng ngày càng mạng mẽ. Vì vậy, chúng tôi 

rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân 

thành của Quý vị.

Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc liên quan vui 

lòng liên hệ:

Lô H1, H2, H3, H4, H7, H8, H9, đường số 3, 

8, 9, Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa 

Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, VN

ĐT: (84-272) 3777 800
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Thường Niên
Báo Cáo

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG, CHÚNG TÔI 

MONG MUỐN NHỮNG GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỦA CÔNG TY 

SẼ ĐƯỢC LAN TỎA, HƯỞNG ỨNG NGÀY CÀNG MẠNH MẼ 

TRONG CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI, TẠO THÀNH CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG TƯƠNG LAI.

Hằng năm, công ty đều xem xét, đánh giá lại 

các nguyên tắc thực hành “Phát triển bền 

vững” tại trụ sở chính công ty, các nhà máy, 

các công ty con. Nội dung báo cáo phát triển 

bền vững tích hợp với Báo cáo Thường niên là 

một phần quan trọng nhằm công bố các thông 

tin về chiến lược phát triển bền vững; đánh giá 

các tác động, rủi ro và cơ hội kinh doanh liên 

quan đến môi trường, xã hội. Báo cáo giúp các 

nhà đầu tư, cổ đông và các bên liên quan tiếp 

cận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ở 

khía cạnh phát triển bền vững.

Báo cáo được lập trong phạm vi hoạt động của 

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông, Công ty 

Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An, nhà máy 

bao bì Củ Chi, nhà máy nhựa Tiên Sơn

Thông tin và dữ liệu trong báo cáo được cập 

nhật cho năm tài chính 2018 bắt đầu từ ngày 

01/01/2018 và kết thúc ngày 31/12/2018.

Các báo cáo về hoạt động an toàn lao động, xã 

hội, môi trường được tổng hợp từ các hoạt 

động chính được thực hiện tại công ty và các 

nhà máy. Báo cáo phản ánh các kết quả hoạt 

động trong năm 2018, đồng thời cũng đề cập 

đến định hướng và mục tiêu trong những năm 

tới đối với vấn đề phát triển bền vững.

Báo cáo được lập dựa trên tài liệu CÁC 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CỦA VIỆT NAM do Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước phối hợp với UNESCO phát hành,  

xác định các lĩnh vực trọng yếu tác động đến 

các bên liên quan.

PHẠM VI BÁO CÁO THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÁCH THỨC XÂY DỰNG BÁO CÁO
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Thường Niên
Báo Cáo

8 TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ &
VIEÄC LAØM BEÀN VÖÕNG

9 COÂNG NGHIEÄP, SAÙNG
TAÏO & HAÏ TAÀNG

4 GIAÙO DUÏC
CHAÁT LÖÔÏNG

1 XOÙA NGHEØO

11THAØNH PHOÁ & COÄNG
ÑOÀNG BEÀN VÖÕNG

6 NÖÔÙC SAÏCH &
VEÄ SINH

7 NAÊNG LÖÔÏC SAÏCH
&GIAÙ CAÛ HÔÏP LYÙ

CÁC LĨNH VỰC

TRỌNG YẾU
CÁC BÊN LIÊN QUAN HÀNH ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC THAM CHIẾU

MỤC TIÊU CỦA

LIÊN HIỆP QUỐC

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Doanh thu xuất khẩu + 20%

- Mở rộng thị phần xuất khẩu +5%

- 2 đề tài cấp bộ được nghiệm thu, 

ứng dụng thành công 6 sản 

phẩm mới từ 2 đề tài trên

- Tạo thêm +100 việc làm mới

- Môi trường làm việc đạt tiêu 

chuẩn Nhật.

- Đóng góp Ngân sách NN

- 2.2 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ 

tầng tại Long An, chương trình 

cầu Nông thôn Việt

- Đảm bảo thu nhập người lao 

động +8.5 triệu, cùng các phúc 

lợi khác

- Mở 74 lớp đào tạo, nâng cao 

trình độ, chuyên môn cho 450 

lao động, giúp gia tăng năng 

suất lao động, nâng cao giá trị 

lao động trong tương lai 

- Xây dựng trạm xử lý nước thải 

đạt công suất 100 m3/ ngày.

- Đầu tư hệ thống cấp nhiệt đạt 

4.000.000 Kcal, thay thế toàn bộ 

lò dầu đốt củi, đốt dầu DO

- Áp dụng mô hình 3B trong quá 

trình xử lý phế liệu phát sinh

- Báo cáo quan trắc môi trường 

định kỳ.

- Không xảy ra vi phạm luật pháp 

về bảo vệ môi trường.

- Cổ đông/ Nhà đầu tư

- Đối tác / khách hàng

- Người lao động

- Người tiêu dùng 

- Cộng đồng xã hội

- Cơ quan Nhà nước

- Người lao động

- Cộng đồng xã hội

- Người lao động

- Người tiêu dùng 

- Chuyển đổi mô hình hoạt động sang 

Holdings, các công ty con hoạt động 

độc lập, trở thành chuỗi liên kết liên 

doanh hỗ trợ lẫn nhau, giúp công ty mở 

rộng thị trường trong & ngoài nước

- Thúc đẩy nghiên cứu phát triển sản 

phẩm mới.

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất 

- Đầu tư máy móc thiết bị

- Đầu tư cho hệ thống lạnh trung tâm

- Tăng cường các hoạt động đánh giá với 

các đối tác quốc tế

- Công ty luôn tuân thủ các quy định kê 

khai thuế, nộp thuế. Qua đó, tái phân bổ 

một phần lợi ích lại xã hội

- Đồng hành cùng các hoạt động cộng 

đồng ý nghĩa, cam kết chặt chẽ sự phát 

triển bền vững, thịnh vượng chung của 

toàn xã hội.

- Xây dựng nguồn lực có trình độ chuyên 

môn cao, có thái độ, động cơ làm việc 

tích cực, hoàn thành sứ mệnh và giá trị 

của công ty;

- Đảm bảo các chế độ lương thưởng phúc 

lợi đối với người lao động;

- Ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến, thân 

thiện với môi trường trong sản xuất, tái sử 

dụng nguyên liệu.

- Sử dụng năng lượng và nước hiệu quả, tiết 

kiệm.

- Nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường 

đối với toàn thể nhân viên, tư vấn và hướng 

khách hàng đến việc sử dụng các sản phẩm 

thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng.

- Dự án điện mặt trời áp mái: công suất 4,5 MW 

DỰA VÀO 17 MỤC 

TIÊU PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG CỦA 

LIÊN HỢP QUỐC, 

CÔNG TY CP NHỰA 

RẠNG ĐÔNG ĐÃ 

LỰA CHỌN VÀ PHÂN 

TÍCH 7 MỤC TIÊU 

TRỌNG TÂM CỦA 

PHÁT TRIỂN 

B Ề N 

VỮNG

.

trang 61 - 62

trang 63 - 65

trang 66 - 68
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Thường Niên
Báo Cáo

9 COÂNG NGHIEÄP, SAÙNG
TAÏO & HAÏ TAÀNG8 TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ &

VIEÄC LAØM BEÀN VÖÕNG

CƠ SỞ VẬT CHẤT,

HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

TRANG THIẾT BỊ

MÁY MÓC KỸ THUẬT

HỆ THỐNG

LẠNH TRUNG TÂM

Nhằm nâng cao vị thế 

cạnh tranh, khả năng 

thích nghi với tình hình 

hội nhập quốc tế, Ban 

lãnh đạo quyết tâm đầu 

tư cơ sở vật chất để tạo 

tiền đề phát triển bền 

vững trong tương lai.

Năm 2018, công ty nhìn 

thấy tiềm năng mở rộng 

thị phần trong ngành 

nhựa, nên chủ động đầu 

tư thêm trang thiết bị 

máy móc hiện đại: máy 

in 9 màu của Đức, máy 

thổi của Ý...

Đầu tư vào hệ thống 

lạnh trung tâm sẽ giúp 

công ty tiết kiệm năng 

lượng tiêu thụ, tiết kiệm 

chi phí, chủ đông hoạch 

định mức tiêu thụ năng 

lượng vào sản xuất. 

200 tỷ VNĐ

chi phí đầu tư 

40 tỷ VNĐ

hệ thống lạnh trung tâm 

10.58 tỷ VNĐ

đầu tư máy móc thiết bị

28%

2%
6%

Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông 

xác định việc đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng là lĩnh vực trọng yếu, làm nền tảng thúc đẩy 

các hoạt động bền vững khác phát huy:

- Tiết giảm chi phí sản xuất

- Nâng cao năng suất lao động

- Đảm bảo môi trường làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Đảm bảo an toàn lao động cho công nhân.

Đầu tư cho nghiên cứu phát triển

Chiến lược và định hướng phát triển trong tương lai là đầu tư thêm danh mục sản phẩm chứa 

hàm lượng khoa học kỹ thuật cao bảo vệ sức khỏe và môi trường. Những sản phẩm đạt chất 

lượng cao sẽ đóng vai trò cốt lõi của sự thay đổi hoạt động sản xuất. Để đạt được mục tiêu 

trên, công ty tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm, không chỉ cải tiến 

sản phẩm hiện có mà còn mang lại những công nghệ với nhiều ứng dụng mới, có khả năng 

áp dụng thực tiễn cao, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như trải nghiệm mới cho 

khách hàng, từ đó cùng bắt kịp và cùng phát triển trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Chi phí R&D: 2,9 tỷ. Thành tựu: 2 đề tài cấp bộ được nghiệm thu, ứng dụng thành 

công 6 sản phẩm mới từ 2 đề tài trên

 Chỉ khi thay đổi cơ cấu, công ty mới đạt mục 

tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững:

- Mở rộng thị phần xuất khẩu

- Đảm bảo doanh thu, lợi nhuận đạt mức tăng 

trưởng ổn định qua các năm

- Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua 

hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm.

- Đảm bảo quyền lợi kinh tế cho các bên liên 

quan: người lao động, đối tác, cổ đông, tổ 

chức nhà nước  

Nhận thức được những cơ hội và thách thức trước xu thế hội nhập sâu rộng, Ban lãnh đạo 

công ty quyết tâm thay đổi mô hình hoạt động để đón lấy thời cơ chuyển mình trở thành 

Tập đoàn mang tầm vóc quốc tế.

Công ty chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình Holdings. Công ty Rạng Đông Holdings giữ vai trò 

đầu tư vốn và hỗ trợ quản lí cho các đơn vị thành viên. Các công ty thành viên hoạt động độc lập, trở thành 

chuỗi liên kết liên doanh cung ứng cho sản xuất kinh doanh & mở rộng thị trường xuất khẩu

Hoạt động mở rộng thị phần

Năm 2018 đã chứng kiến nhiều hoạt động khởi sắc trong hoạt động kinh doanh, bằng chứng 

là Ban lãnh đạo liên tục tiếp các công ty trên thế giới đến tham quan, đánh giá tại Công ty 

Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An như: Camco, PoliFilm, Keyston, Vedan. Các văn kiện 

hợp tác chiến lược, các hợp đồng đầu tư lâu dài đã được ký kết sau các buổi audit, mở ra giai 

đoạn phát triển bền vững cho công ty.

Doanh thu xuất khẩu tăng 20%, mở rộng thị phần xuất khẩu 5%

Việc làm bền vững & môi trường làm việc

Công ty thu hút >100 lao động ở địa phương, đồng thời lực lượng lao động trên 

được áp dụng mô hình phát triển nhân lực của công ty như sau:

- 100% lao động được đào tạo các lớp nghiệp vụ, nâng cao chuyên môn.

- đảm bảo các quyền lợi theo chính sách của công ty và quy định của Luật.

- Môi trường làm việc theo tiêu chuẩn Nhật Bản: cường độ ánh sáng, nhiệt độ khu vực làm 

việc... được kiểm soát nghiêm ngặt và tuân thủ.

1

2

3
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Thường Niên
Báo Cáo

4 GIAÙO DUÏC
CHAÁT LÖÔÏNG1 XOÙA NGHEØO

Cơ cấu trình độ năm 2018

Đại học

THPT

Cao đẳng

trên Đại học 1,5%

7,5%

72%

19%

Cơ cấu độ tuổi năm 2018

trên 45 tuổi

9,3%

25%

65,7%

35 - 45 tuổi

18 - 35 tuổi

 Năm 2016 2017 2018

Tổng lao động 750 785 658

Tỉ lệ nam (%) 62 65 70

Tỉ lệ nữ (%) 38 35 30

 STT Hoạt động đào tạo Số lớp Số CBCNV tham gia

  A. Đào tạo nội bộ 

 1 Đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn 25 300

 2. Đào tạo kèm cặp, hướng dẫn trực tiếp 15 400

 3 Đào tạo áp dụng SAP 10 90

 4. Đào tạo phòng chống tham nhũng 8 120 

  B. Đào tạo bên ngoài.

 1.  hệ thống quản lý ISO 9001, 14001, 22000 & FSSC  6 180

 2. An toàn vệ sinh thực phẩm 1 200

 3. Phòng cháy chữa cháy 1 62

 4. An toàn vệ sinh lao động 1  365

 5 Giám Đốc Nhà máy, Giám Đốc Kinh doanh 2 8

 6. Đào tạo khác 5 30 

62%

38%

65%

35%

70%

30%

Qua 2018, cơ cấu nguồn nhân lực có sự thay đổi đáng kể. Tỷ lệ 

nam chiếm đa số hơn nữ phù hợp đặc thù của công ty sản xuất, 

cần nhiều lao động nam

Năm 2018, công ty đã thực hiện tăng lương cho nhân viên với 

tỷ lệ tăng bình quân là 8,5%. Đồng thời, công ty thực hiện các 

chính sách phúc lợi khác để nâng cao đời sống tinh thần cho 

CBCNV. Hệ thống phúc lợi, đãi ngộ bao gồm

- Tặng quà ngày 08/03, 20/10 cho CBCNV nữ.

- Tặng quà ngày Tết thiếu nhi, trung thu 

- Tặng quà và hỗ trợ cho CBCNV nhân các dịp hiếu hỉ, sinh 

nhật, ốm đau, sinh con, lễ, Tết.

- Du lịch hàng năm cùng toàn thể CBCNV

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định như BH 

xã hội, BH y tế, BH thất nghiệp cho toàn bộ người lao động.

- Duy trì các loại hình bảo hiểm không bắt buộc như BH tai nạn 

24/24, BH sức khỏe toàn diện cho đối tượng là cán bộ quản lý 

của Công ty.

- Thưởng theo doanh số, theo hiệu quả công việc

Về vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, công ty luôn nỗ lực 

cải tiến môi trường làm việc và điều kiện an toàn cho nhân viên, 

đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về bảo hộ lao động, 

bảo vệ sức khỏe của nhân viên và bảo vệ môi trường của cộng 

đồng. Các chính sách đảm bảo an toàn sức khỏe và bệnh nghề 

nghiệp bao gồm:

- Hướng dẫn, tập huấn các biện pháp an toàn lao động;

- Cấp quần áo, trang thiết bị bảo hộ lao động;

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Phòng ngừa và loại trừ những nguy cơ đe dọa tính mạng, sức 

khỏe của người lao động;

- Không sử dụng lao động nữ đang mang thai hay nuôi con nhỏ 

dưới 12 tháng tuổi làm đêm hoặc làm thêm giờ; không sử dụng 

lao động nữ làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Cơ cấu
nhân sự

658
Tổng số lao động

2018

74 Tổng số

lớp đào tạo
đào tạo bên ngoài

22%

Xác định nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất của 

bất kỳ một doanh nghiệp nào và đào tạo nhân 

viên thông qua các chương trình phát triển nâng 

cao năng lực để đóng góp vào sự phát triển của 

công ty là nhiệm vụ trọng tâm. Các buổi tập 

huấn theo chủ đề định kỳ được thực hiện bởi 

các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn 

mục tiêu dành cho các cán bộ quản lý để bổ 

sung kiến thức, nắm bắt toàn diện hơn các 

mảng hoạt động của công ty. Công ty cũng thực 

hiện chương trình xác định và phát triển nhân 

tài thông qua việc bổ nhiệm nhân viên lên vị trí 

quản lý,  CBCNV có cơ hội phát huy năng lực

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

Trong năm 2018, công ty tổ chức 74 lớp đào tạo, 

tổng số 450 CBCNV được tham gia đào tạo 

Hiệu quả đào tạo.

- Nâng cao nhận thức đa số CBNV

- Nâng cao tay nghề, nghiệp vụ của CBNV.

- Tăng năng suất, chất lượng và giảm hao phí 

trong sản xuất.

- Phòng ngừa được tai nạn lao động, cháy nổ và ô 

nhiễm môi trường.

- Xây dựng & áp dụng được các hệ thống quản lý 

chuyên nghiệp theo ISO 9001, 14001, 22000 & 

FSSC 22000.

đào tạo

nội bộ

78%

450 Tổng số CBCNV

được đào tạo

166 Tổng số giờ

được đào tạo
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6 NÖÔÙC SAÏCH &
VEÄ SINH11THAØNH PHOÁ & COÄNG

ÑOÀNG BEÀN VÖÕNG

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Công ty CP Nhựa Rạng Đông đã tạo công ăn việc 

làm cho hơn 650 lao động. Thông qua các chính sách 

tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, công ty 

góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa 

phương, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế chung của xã hội.

Bên cạnh đó, hằng năm, công ty CP Nhựa Rạng Đông  đóng góp 

hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước cùng nhiều chương trình hoạt 

động xã hội cộng đồng khác tại địa phương. Năm 2018, công ty đã dành 

khoảng 2,2 tỷ đồng cho hoạt động cộng đồng dưới nhiều hình thức và nhiều 

hoạt động như:

- Chương trình xây 2 cầu nông thôn mới tại xã Kiến Tường, tỉnh Long An

- Chương trình Xuân Yêu Thương - Tết sẻ chia tại 2 tỉnh Đồng Nai và Long An

- Chương trình đền ơn đáp nghĩa

Bên liên quan  Nội dung  2016 2017 2018

 Nhà nước Nộp ngân sách nhà nước  47,461 tỷ 54,024 tỷ 104,072 tỷ

Nhân viên Thu nhập của người lao động  7,5 triệu 7,8 triệu 8,5 triệu

Cộng đồng Đóng góp cho cộng đồng, xã hội  1,6 tỷ 2,1 tỷ 2,2 tỷ

16

Ngân sách NN

ĐVT: tỷ đồng
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Thu nhập người LĐ

ĐVT: triệu đồng

17 18 16

Đóng góp cho CĐ - XH

ĐVT: tỷ đồng

17 18

CHIA SẺ THÀNH QUẢ ĐẾN CÁC BÊN

Nguồn tài nguyên nước trong giai đoạn hiện nay là vô cùng quý giá. Sớm nhận thức được điều này, 

công ty đã có chuẩn bị trước cho việc thu hồi, tái sử dụng nguồn nước thải sau khi được xử lý đạt các 

tiêu chuẩn quy định. Vì vậy, khi đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, công ty đã thực hiện xây 

dựng hồ chứa nước sau xử lý để tái sử dụng và tận dụng nước mưa để tưới cây thay cho nước máy.

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NƯỚC 

Để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước, công ty đã tiến hành chuẩn 

hóa đường ống, lắp đặt lại đồng hồ nước có kiểm định cho các nhà máy. 

Có theo dõi thống kê hàng tháng, nhắc nhở tắt mở, sử dụng đúng mục 

đích và giáo dục ý thức tiết kiệm.

Công ty đang theo dõi để khoán định mức chuẩn nước sử dụng trên từng 

dây chuyền thiết bị và từng xưởng sản xuất.

Các năm sắp tới, Công ty tiếp tục sắp xếp kế hoạch sản xuất khoa học để 

giảm số lần vệ sinh máy, giảm tiêu hao năng lượng nước, giảm nguồn 

nước thải vệ sinh, tăng năng suất lao động dẫn đến giảm tiêu hao năng 

lượng nước/đơn vị sản phẩm. Đồng thời, thực hiện sử dụng nước hiệu quả 

thông qua việc thiết kế hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, đảm bảo không bị 

rò rỉ nước, dễ kiểm soát và dễ sửa chữa khi có sự cố.

TIÊU THỤ NƯỚC

STT Hạng mục                                     Số lượng 2016         Số lượng 2017       Số lượng 2018

  (m3) (m3)  (%)

 Tổng lượng nước tiêu thụ 40.232 33.562 44.500 

1. Nước dùng sản xuất 11.532 10.041 13.350

2.  Nước dùng sinh hoạt 28.700 23.521 31.150

3.  Tỷ lệ % tái sử dụng 10% 8% 10%

 Tổng lượng nước được xử lý 100% 100% 100%

 trước khi thải ra môi trường

Năm 2018, Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Loang An chính thức hoạt động, 

3 nhà máy bắt đầu vận hành hết công suất, nên nhu cầu nước cho hệ thống điều 

hòa không khí và trung tâm lạnh có tăng so năm 2017. Song song đó, việc đầu 

tư thêm trang thiết bị máy móc làm nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất tăng

2016 2017 2018
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CÔNG SUẤT

TRẠM XỬ LÝ

NƯỚC THẢI

100 m3/ ngày
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7 NAÊNG LÖÔÏC SAÏCH
&GIAÙ CAÛ HÔÏP LYÙ

THAY THẾ TOÀN BỘ LÒ DẦU ĐỐT 

CỦI, ĐỐT DẦU DO

STT Hạng mục                                     Số lượng 2017         Số lượng 2018      Mức tăng/giảm

  (KW) (KW)  (%)

1 Năng lương tiêu thụ 10.862.000 12.120.000 +11 

CÔNG SUẤT HỆ THỐNG CẤP NHIỆT 

4.000.000 KCal

Nguyên nhân tổng năng lượng tiêu thụ trong năm 2018 cao hơn 2017:

- Vận hành 3 nhà máy tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An.

- Đầu tư thêm 2 máy cán ở nhà máy 1

- Đầu tư trang thiết bị máy móc ở nhà máy 3: máy in 9 màu, máy làm túi...

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

Nguồn tiêu thụ năng lượng Giải pháp tiêu thụ năng lượng hiệu quả

Hệ thống điều hòa không khí • Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị
 • Khuyến khích duy trì nhiệt độ ở mức 25-270C
 • Tắt hệ thống điều hòa tại từng khu vực làm việc sau khi hết giờ 

làm việc
 • Văn phòng mới: sử dụng kính cường lực chống nhiệt, hệ thống 

chiller biến tầng tự điều chỉnh công suất tiêu thụ điện

Hệ thống chiếu sáng • Thay thế hệ thống chiếu sáng hiệu suất thấp (bóng sợi đốt, đèn 
huỳnh quang) bằng các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện (bóng 
compact , đèn LED), điều khiển bật/tắt theo các chế độ tự động 
(theo thời gian, theo độ sáng tự nhiên của không gian)

 • Tắt toàn bộ hệ thống điện tại từng khu vực làm việc khi hết giờ 
làm việc

Năng lượng trong sản xuất • Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị
 • Xây dựng lại quy trình vận hành máy móc thiết bị để giảm tiêu 

hao điện
 • Đầu tư hệ thống cấp nhiệt có công suất 4.000.000 KCal thay thế 

toàn bộ lò dầu đốt củi, đốt dầu DO. Hệ thống cấp nhiệt sẽ giúp 
công ty tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, hệ thống giúp giảm các tác 
động đến môi trường như lượng khói bụi phát sinh.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

HOẠT ĐỘNG TÁI SẢN XUẤT NGUỒN NGUYÊN LIỆU TẠI CHỖ

Trong năm 2018 về việc tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường của Công ty đã thực hiện:

1. Cải tạo xong hệ thống xử lý nước thải

2. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 6 tháng/ 1 lần

3. Báo cáo xã thải định kỳ 1 quý/ lần

4. Báo cáo khai thác nước 1 tháng/ lần

5. Khai phí bảo vệ môi trường quý/ lần

6. Đo kiểm môi trường lao động hàng năm (Đo tiếng ồn, không khí xung quanh, ánh sáng…).

Tất cả các chỉ tiêu điều đạt, không vi phạm luật pháp và quy định về môi trường.

STT Nguyên vật liệu Số lượng tái chế  Số lượng tái chế Ghi chú 

  2018 (%) 2017 (%)

1 Khu vực thổi PE 5.6% (~285 tấn) 3.2% (~215 tấn)

2 Khu vực cán Màng mỏng 1.2% (~94 tấn) 1.5% (~144 tấn)

3 Khu vực Tôn ván nhựa 3.1% (~35 tấn) 3.1% (~35 tấn)

4 Khu vực màng PE, EVA 6.2% (~6 tấn) 5.8% (~4 tấn)

5 Khu vực giả da cán 2.0% (~22 tấn) 3.0% (~45 tấn)

6 Khu vực giả da tráng 0% 0%

7 Khu vực thổi PVC 0% 0%

8 Khu vực in tráng ghép 0% 0%

9 Dung môi (~10 tấn) 0%

Tái sử dụng nguồn liệu tại chỗ là mục tiêu trọng tâm của hành động bảo vệ mội trường và tiết giảm chi 

phí trong sản xuất. Hiểu được tầm quan trọng trên, công ty đã áp dụng mô hình 3B trong sản xuất

- Bước 1: Quay vòng tái chế  25% tổng phế liệu phát sinh

- Bước 2: Thu hồi những phế liệu có thể sử dụng lại trong sản xuất

- Bước 3: Chuyển những phế liệu, dung môi khó xử lý cho đơn vị xử lý môi trường bên ngoài

Phế liệu

phát sinh

Nguyên

phụ liệu

sản xuất
đơn vị xử lý môi trường bên ngoài (35%)

thu hồi (45%)

tái chế (25%)

Đầu năm 2019, Cty CP Nhựa Rạng Đông Long An và Cty CP Skylight đã ký kết hợp tác dự án điện 

mặt trời áp mái với công suất 4,5 MW có công suất lớn nhất trong các nhà máy sản xuất nhựa tại Việt 

Nam. Dự án điện mặt trời sẽ cung cấp năng lượng cho hệ thống sản xuất và sinh hoạt, mỗi năm tiết 

kiệm hàng chục tỷ đồng, mở ra giai đoạn phát triển bền vững cho tương lai
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