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THÔNG	ĐIỆP	CỦA
CHỦ	TỊCH	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ

Kính	thưa	Quý	cổ	đông,	khách	hàng,	đối	
tác	cùng	toàn	thể	cán	bộ	công	nhân	viên	
Công	ty	Cổ	phần	Cao	su	Sao	Vàng!

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, tôi xin gửi tới 
Quý vị lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công. 

Sự tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh 
tế tác động tích cực đến nhu cầu tiêu dùng trong 
nước đối với các sản phẩm nói chung và đối với các 
sản phẩm của Công ty nói riêng, tạo điều kiện thuận 
lợi để công ty phát triển ổn định. Tuy nhiên, trong 
thời kỳ hội nhập kinh tế, nền kinh tế Việt Nam chịu 

ảnh hưởng của các yếu tố khách quan biến động khó 
lường như: giá nguyên liệu, năng lượng, tỷ giá,.... 
Những nhân tố trên có khả năng làm cho nền kinh tế 
biến đổi và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty.

Trong năm 2019, GDP của Việt Nam tăng 7.02% so 
với cùng kì năm trước, đây là mức cao trong vòng 
10 năm trở lại đây, và thuộc nhóm các quốc gia có 
tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn cầu. Dự báo tốc độ 
tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và của ngành 
công nghiệp nói riêng vẫn sẽ có dư địa phát triển 
riêng trong tương lai. Vì vậy, Công ty phải luôn giữ tư 
thế chủ động nắm bắt tình hình kinh tế, tránh tâm lý 
chủ quan để có thể sẵn sàng đương đầu với các rủi 
ro trong nền kinh tế trong và ngoài nước.

Đối mặt với nhiều khó khăn và biến động khó lường 
của nền kinh tế toàn cầu, toàn thể ban điều hành 
Công ty đã có những kế hoạch kịp thời và linh hoạt 

Ông	Phạm	Hoành	Sơn
Chủ	tịch	Hội	đồng	quản	trị

để tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn 
phát triển theo kế hoạch dài hạn đã đề ra. Trong 
năm 2019, chỉ số lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với 
năm 2018, cụ thể lợi nhuận sau thuế tăng 326.29 %.

Công tác thị trường luôn được Công ty chú trọng và 
phát huy có hiệu quả, chất lượng sản phẩm được 
duy trì tốt, khẳng định được thương hiệu và uy tín 
đến khách hàng. Cơ cấu lao động của Công ty cơ bản 
giữ ổn định, không có biến động so với năm 2018. 
Nhờ kịp thời thực hiện chế độ đã cam kết với người 
lao động, người lao động yên tâm công tác, luôn 
chấp hành nội quy, quy chế của Công ty.

Năm 2019 qua đi với dấu mốc quan trọng khi tỷ lệ sở 
hữu nhà nước tại Công ty chỉ còn ở mức 36%, giảm 
15% so với năm đầu năm 2019. Việc thay đổi cơ cấu 
sở hữu và có sự tham gia của các nhân tố quản trị 
mới trong năm 2019, hứa hẹn năm 2020 sẽ là một 
năm đầy cơ hội và thách thức đối với hoạt động của 
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng. Tuy nhiên, với 
kinh nghiệm điều hành và quyết tâm cao hiện thực 
nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông giao phó, Công 
ty Cổ phần Cao su Sao Vàng nói chung và ban lãnh 
đạo nói riêng sẽ phấn đấu để đáp lại sự tin tưởng và 
ủng hộ của Quý cổ đông dành cho chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Chủ	tịch	Hội	đồng	quản	trị

Phạm	Hoành	Sơn

929.15 Tỷ	đồng
Tổng	doanh	thu	năm	2019

41.368 Tỷ	đồng
Lợi	nhuận	sau	thuế	năm	2019
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THÔNG	TIN	KHÁI	QUÁT

Tên Công ty Công ty Cỏ phần Cao su Sao Vàng

Tên tiếng Anh Sao Vang Rubber Joint Stock Company

Mã chứng khoán SRC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
số

0100100625 cấp lần đầu ngày 03/04/2006 
Thay đổi lần gần nhất ngày 08/03/2019 tại Sở kế hoạch và 
Đầu tư Hà Nội

Vốn điều lệ 280.657.650.000 đồng

Địa chỉ
Số 231, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Website http://www.src.com.vn

Email caosusaovang@src.com.vn

Logo

Nơi niêm yết Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Khối lượng đang NY 28.065.765 cổ phần

Giá chào sàn 42.000 đồng

Ngày niêm yết đầu tiên 07/10/2009

Tổng giá trị NY 280,657,650,000 đồng

Slogan Thách thức mọi con đường

 

 

                                     

 

       

            

 
 

 

GIẢI	THƯỞNG	VÀ	THÀNH	TỰU

TOP 50	sản	phẩm	Vàng

Sản	phẩm	lốp	ô	tô,	lốp	xe	máy	năm	2013

TOP 10	sản	phẩm	Vàng

Sản	phẩm	lốp	máy	bay	
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SỰ	KIỆN	VÀ	THÀNH	TÍCH	NỔI	BẬT	NĂM	2017

   23/05/1960    27/08/1992    24/10/2005    03/04/2006    07/12/2006    27/07/2007    07/10/2009

Nhà máy Cao su 
Sao vàng được 
thành lập

Công ty Cổ phần 
Cao su Sao Vàng 
được thành 
lập theo quyết 
định số 3500/
QĐ-BCN về việc 
chuyển Công ty 
Cao su Sao Vàng 
thành Công ty 
cổ phần Cao su 
Sao Vàng

Công ty thay 
đổi lại đăng 
ký kinh doanh 
lần đầu với số 
vốn điều lệ là: 
80.000.000.000 
đồng

Công ty thay đổi 
đăng ký kinh do-
anh lần 2 với số 
vốn điều lệ là: 
108.000.000.000   
đồng

Công ty cổ phần 
Cao su Sao 
Vàng được Sở 
kế hoạch đầu 
tư thành phố 
Hà Nội cấp giấy 
chứng nhận 
đăng ký kinh do-
anh lần đầu với 
vốn điều lệ là 
49.048.000.000 
đồng.  

Nhà máy Cao su 
Sao Vàng được 
đổi tên thành 
Công ty Cao su 
Sao Vàng theo 
quyết định số 
645/CNNG của 
Bộ Công Nghiệp 
nặng

      06/2019   08/03/2019   25/11/2016   14/07/2015   02/08/2013   20/07/2012

Cổ phiếu của 
Công ty đã được 
niêm yết trên Sở 
giao dịch chứng 
khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh 
với mã chứng 
khoán SRC.

Công ty thay đổi 
đăng ký kinh 
doanh lần 6 với 
vốn điều lệ là: 
182,249,940,000 
đồng.

Công ty thay đổi 
đăng ký kinh 
doanh lần 8 
với vốn điều lệ: 
280.657.650.000 
đồng.

Tập đoàn hóa 
chất Việt Nam 
thoái thành 
công 15% cổ 
phần tại SRC, tỷ 
lệ nắm giữ còn 
lại là 36%

Công ty thay đổi 
đăng ký kinh do-
anh lần 9 với 
vốn điều lệ: 
280.657.650.000 
đồng. Ông Nguyễn 
Việt Hùng – TGĐ 
là người Đại diện 
Pháp luật của 
Công ty.

Công ty thay đổi 
đăng ký kinh 
doanh lần 7 
với vốn điều lệ: 
200.474.150.000 
đồng.

Công ty thay đổi 
đăng ký kinh do-
anh lần 3 với số 
vốn điều lệ là: 
162.000.000.000 
đồng.
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NGÀNH	NGHỀ	KINH	DOANH
Ngành	nghề	kinh	doanh	chính

Kinh	doanh	các	sản	phẩm	cao	su Chế	 tạo,	 lắp	đặt	 và	mua	bán	máy	móc	
thiết	bị	phục	vụ	ngành	Cao	su

Kinh	doanh	xuất	nhập	khẩu	vật	tư	thiết	
bị	máy	móc,	hóa	chất	phục	vụ	sản	xuất	
ngành	công	nghiệp	Cao	su

Cho	 thuê	 cửa	 hàng,	 văn	 phòng,	 nhà	
xưởng	kho	bãi

Sản	phẩm	chính	của	Công	ty

Lốp các loại (xe đạp, xe máy, ô tô, máy bay, …): SRC cung cấp ra thị trường các chủng loại sản phẩm lốp 
rất đa dạng và phong phú, trong đó phải kể đến hơn 100 quy cách lốp ô tô, 55 quy cách lốp xe máy và 37 quy 
cách lốp xe đạp,…

Săm các loại (săm ô tô, săm xe máy, săm xe đạp): Các sản phẩm săm do Công ty cung cấp ra thị trường 
có các đặc tính kỹ thuật phù hợp với thời tiết Việt Nam như: độ kín khí cao, chịu được thời tiết nhiệt đới 
nóng và dễ dàng sửa chữa.
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Thị	trường	miền	Bắc	chiếm	
75,97%

Thị	 trường	 miền	 Trung	
chiếm	11,65%

Thị	 trường	 miền	 Nam	
chiếm	12,38%

Hoạt động kinh doanh của Công ty tại thị trường trong nước chủ yếu ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam đem 
lại 741.662 tỷ đồng, chiếm 80,83% doanh thu thuần cho Công ty trong năm 2019

Ngoài ra, sản phẩm của Công ty còn được 
các doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu. Do-
anh thu khu vực xuất khẩu đạt 7,48 triệu USD 
chiếm 19,17% tỷ trọng trong tổng doanh thu 
thuần năm 2019, tăng 1,9% so với kế hoạch đầu 
năm và tăng 3,1% so với kết quả thực hiện năm 
2018.

ĐỊA	BÀN	KINH	DOANHSản	phẩm	chính	của	Công	ty

Bằng tải: Các sản phẩm băng tải trên dây chuyền đồng bộ tiên tiến với quy cách và mẫu mã phong phú. Băng tải 
có khả năng chịu tải và sức kéo lớn, có khả năng chịu môi trường nhiệt độ cao, chịu được ăn mòn lớn phục vụ các 
công trường khai thác, công trường xây dựng, các nhà máy hóa chất, khai thác khoáng sản,…

Cao su Kỹ thuật: Các sản phẩm cao su sử dụng trong kết cấu, chi tiết máy được nghiên cứu phù hợp với chức 
năng sử dụng, chịu được các môi trường: dầu, hóa chất ăn mòn, dung môi,…
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SƠ	ĐỒ	TỔ	CHỨC

PHÒNG TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

PHÒNG TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH

XÍ NGHIỆP CAO SU 
SỐ 1

XÍ NGHIỆP CAO SU 
SỐ 3

PHÒNG KẾ HOẠCH 
VẬT TƯ

PHÒNG TIẾP THỊ 
BÁN HÀNG

PHÒNG 
MARKETING

XÍ NGHIỆP LUYỆN 
CAO SU XUÂN HÒA

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách Kỹ thuật - Sản xuất

Mô hình quản trị công ty: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng duy trì mô hình tổ chức bao gồm 

10 phòng ban đặt tại trụ sở chính, 03 xí nghiệp và 03 chi nhánh trực thuộc, cụ thể như sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KỸ THUẬT 
CƠ NĂNG

CHI NHÁNH THÁI 
BÌNH

CHI NHÁNH ĐÀ 
NẴNG

CHI NHÁNH TP. HỒ 
CHÍ MINH

TRUNG TÂM CHẤT 
LƯỢNG

PHÒNG QUẢN TRỊ 
BẢO VỆ

PHÒNG 
XUẤT KHẨU

PHÒNG KỸ THUẬT 
CAO SU

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Kiêm Kế toán trưởng
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TỔ	CHỨC	NHÂN	SỰ
HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ

Ông	Nguyễn	Việt	Hùng
Thành viên HĐQT                    

kiêm Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 29/09/1967

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư điện, 

kỹ sư tin học 

Quá trình công tác: 

•  1997 – 1999: Kỹ sư - XN năng lượng - Công ty Cao su Sao Vàng

•  1999 – 2000: Kỹ sư - P. KTCN - Công ty Cao su Sao Vàng 

•  2000 – 2002: Thư ký Giám đốc - Công ty Cao su Sao Vàng

•  2002 – 2003: Phó phòng KTCN - Công ty Cao su Sao Vàng

•  2003 – 4/2006: P. Giám đốc XNCS3 - Công ty Cao su Sao Vàng

•  4/2006 – 9/2006: P. Giám đốc XNCS3 - Công ty Cổ phần Cao 

su Sao Vàng

•  10/2006 – 02/2007: P. Giám đốc XNNL - Công ty Cổ phần Cao 

su Sao Vàng

•  02/2007 – 09/2010: Giám đốc - XNCS3 - Công ty Cổ phần Cao 

su Sao Vàng

•  10/2010 – 10/2012: Giám đốc- XN CS1- Công ty Cổ phần Cao 

su Sao Vàng

•  10/2012 – 04/2018: P. Tổng GĐ- Công ty Cổ phần Cao su Sao 

Vàng

•  04/2018 – 02/2019: TV HĐQT, P. Tổng GĐ- Công ty Cổ phần 

Cao su Sao Vàng

•  03/2019 – nay: TV HĐQT, Tổng GĐ- Công ty Cổ phần Cao su 

Sao Vàng

•  Sở hữu cá nhân: 12 cổ phần

•  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 2.806.650 cổ phần.

Ông	Phạm	Hoành	Sơn
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 04/12/1972

Trình độ chuyên môn: Quản lý kinh tế

Quá trình công tác: 

•   1990 – 1995: Học tại trường Quản lý kinh tế

•   1996 – 2003: Phó Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoành 

Sơn

•   2003 – 2008: Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoành Sơn

•   2008 – nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Hoành Sơn

•   2016 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dầu khí đầu tư 

khai thác cảng Phước An; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu 

tư và phát triển Vũng Áng; Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công 

ty TNHH Sao Vàng – Hoành Sơn 

Cổ phiếu nắm giữ

•   Sở hữu cá nhân: 0

Ông	Lâm	Thái	Dương
Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 23/05/1960

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện

Quá trình công tác: 

•  8/1983-12/1986: Kỹ sư cơ điện- Công ty Pyrit Vĩnh Phú

•  01/1987-12/1989: Phó phòng cơ điện - Công ty Pyrít Giáp lai, 

Vĩnh Phú

•  01/1990-12/1990: Q. TP Cơ điện- CT  Pyrít Giáp lai, Vĩnh Phú

•  01/1991-12/1994: Trưởng phòng Cơ điện -CT Pyrít Giáp lai, 

Vĩnh Phú

• 01/1995-08/1995: Trợ lý Giám đốc - CT Pyrít Giáp lai, Vĩnh Phú

•  09/1995-08/2003: Phó Giám đốc -CT Pyrít Giáp lai, Vĩnh Phú

•  09/2003-05/2009: Phó Giám đốc BQLDA - Ban QLDA DAP Hải 

Phòng

•  06/2009-01/2012: Phó Tổng giám đốc - Cty TNHH MTV DAP 

Vinachem

•  02/2012- 12/2014: Chủ tịch HĐTV - Cty TNHH MTV DAP Vin-

achem

•  12/2014- 4/2018: Chủ tịch HĐQT- CTCP Phân lân Nung chảy 

Văn Điển

•  01/2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT - CTCP DAP Vinachem

•  05/2015 -4/2018: Chủ tịch HĐQT -CTCP Phân bón Miền Nam

•  12/2015 – 12/2019: Chủ tịch HĐQT - CTCPCao su Sao Vàng

Cổ phiếu nắm giữ

•  Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

•  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 4.490.815 cổ phần

Ông	Nguyễn	Văn	Hùng
Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 30/09/1967

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác: 

•   1991- 2000: Công ty Thủy Nông Bắc Đuống

•  2001 – 2010: Công ty Dầu khí Thái Bình

•  2010 – 2015: Kinh doanh tự do

•  2015 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Đông Thịnh Phát

•  2016 – nay: Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát

Cổ phiếu nắm giữ

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Ông	Nguyễn	Văn	Thành
Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 01/06/1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Quá trình công tác: 

•  2001 – 2004: Chuyên viên pháp lý – Ban QLDA nhà máy xi 

măng Sông Gianh Cosevco – Quảng Bình

•  2004 – 2010: Tợ lý Giám đốc – Phụ trách TCHC – Công ty xi 

măng Sông Gianh Cosevco – Quảng Bình

•  2011 – 2013: Trưởng phòng TCHC – Công ty Cổ phần Đầu tư và 

xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh

•  2013 – 2015: Trợ lý Giám đốc kiêm TP TCHC – Công ty CP Đầu 

tư và Phát triển Vũng Áng 

•  2015 – nay: PGĐ ban Đầu tư – Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Hoành Sơn kiêm Trưởng ban QLDA

Cổ phiếu nắm giữ

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
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TỔ	CHỨC	NHÂN	SỰ
BAN	KIỂM	SOÁT

Ông	Trần	Minh	Tuấn
Trưởng Ban kiểm soát

Ngày sinh: 17/08/1978

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế      

Quá trình công tác: 

•  11/2000 – 10/2001: Chuyên viên - XN 

Luyện Xuân Hòa, Công ty CP cao su Sao 

vàng

•  11/2001 – 03/2002: Chuyên viên- CN TP. 

Hồ Chí Minh- Công ty CP cao su Sao vàng

•  4/2002-8/2003: Chuyên viên - Phòng 

TCKT - Công ty Cổ phần cao su Sao vàng

•  9/2003-10/2005: Chuyên viên- CN Đà 

Nẵng - Công ty Cổ phần cao su Sao vàng

•  11/2005-12/2014: Chuyên viên- Phòng 

TCKT – Công ty Cổ phần cao su Sao vàng

•  1/2015-7/2015: Chuyên viên- Văn phòng 

– Công ty Cổ phần cao su Sao vàng

•  8/2015- 4/2016: Phó chánh VP- Văn 

phòng – Công ty Cổ phần cao su Sao vàng

•  5/2016 đến nay: Trưởng BKS - Công ty 

Cổ phần cao su Sao vàng

Cổ phiếu nắm giữ

Sở hữu cá nhân: 1,411 cổ phần

Bà	Nguyễn	Thị	Hồng	
Phượng

Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh: 13/02/1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác: 

•  2008 – 02/2009: Kế toán – Công ty 

TNHH Kinh doanh và kim khí Huy Hùng

•  03/2009 – 09/2009: Kế toán trưởng 

Công ty CP Kiến trúc TĐT

•  10/2009 – 12/2016: Kế toán trưởng – 

Công ty CP Đầu Tư Vạn Hưng Phát

•  01/2017 – nay: Kế toán trưởng – Công ty 

Imperial Land

Cổ phiếu nắm giữ

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Bà	Vũ	Thị	Mai	Nhung
Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh: 17/12/1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác: 

•  1988 – 1999: Nhân viên kế toán, Công ty 

Xây dựng số 25 – Tổng Công ty Xây dựng 

Sông Hồng

•  2000 – 2007: Biên tập viên, Kế toán – 

NXB Thống kê

•  2008 – 2011: Chuyên viên phòng Tiếp 

thị bán hàng – CTCP Cao su Sao Vàng

•  2011 – 2015: Chuyên viên phòng Tài 

chính kế toán, thành viên Ban Kiểm soát- 

Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt 

Nam

•  2015 – nay: Chuyên viên Ban kế hoạch 

kinh doanh – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

•  2018 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát, 

CTCP Pin Ác Quy miền Nam

Cổ phiếu nắm giữ

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
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Ông	Nguyễn	Thanh	Tùng
Phó Tổng Giám đốc 

kiêm Kế toán trưởng

Ngày sinh: 26/07/1973

Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán.

Quá trình công tác: 

•  05/1995 - 5/2002: Nhân viên - P. TCKT - 

Công ty CP Cao su Sao Vàng

•  06/2002 - 09/2012: Phó phòng TCKT - P. 

TCKT - CTCP Cao su Sao Vàng

•  09/2012 –04/2016: Phó phòng TCKT - P. 

TCKT kiêm Thư ký Công ty - CTCP Cao su 

Sao Vàng

•  04/2016 - 12/2016: Phó phòng TCKT, 

Thư ký Công ty, TV HĐQT - CTCP Cao su 

Sao Vàng

•  12/2016 - 04/2018: TV. HĐQT, TP. TCKT - 

CTCP Cao su Sao Vàng

•  04/2018 – 12/2019: TV. HĐQT; Kế toán 

trưởng- Công ty CP Cao su Sao Vàng

•  12/2019 – nay: Phó Tổng Giám đốc, Kế 

toán trưởng- Công ty CP Cao su Sao Vàng

Cổ phiếu nắm giữ

Sở hữu cá nhân: 07 cổ phần

Đại diện phần vốn Nhà nước: 2.806.650 

cổ phần

TỔ	CHỨC	NHÂN	SỰ
BAN	TỔNG	GIÁM	ĐỐC

Ông	Nguyễn	Quang	Hào
Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 18/10/1961

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá Polime 

Đại học Bách khoa Hà Nội.

Quá trình công tác: 

•  1985 - 6/1997: Cán bộ kỹ thuật - XNCS3 

Công ty Cao su Sao Vàng

•  07/1997 - 5/2001: Giám đốc PT sản xuất 

- Công ty cao su Inoue Việt Nam

•  05/2001 - 1/2003: P. Giám đốc - XNCS3 

Công ty Cao su Sao Vàng

•  01/2003 - 3/2006: Giám đốc - XNCS3 

Công ty Cao su Sao Vàng

•  04/2006 - 1/2007: Giám đốc - XNCS3 

Công ty CP Cao su Sao Vàng

•  02/2007 - 4/2011: P. Tổng Giám đốc - 

Công ty CP Cao su Sao Vàng

•  05/2011 – 4/2016: TV. HĐQT, P. TGĐ- 

Công ty CP Cao su Sao Vàng

•  05/2016 – đến nay: P. Tổng Giám đốc - 

Công ty CP Cao su Sao Vàng

Cổ phiếu nắm giữ

Sở hữu cá nhân: 37.467 cổ phần

Ông	Nguyễn	Việt	Hùng
Tổng giảm đốc

Đã giới thiệu tại mục Hội đồng 
quản trị

CHÍNH	SÁCH	LAO	ĐỘNG

Chế	độ	làm	việc
Chế độ làm việc tại SRC được áp dụng theo đúng 
Bộ luật Lao động mỗi ngày làm 8 giờ và 48 giờ/ 
tuần. Đối với công nhân trực tiếp sản xuất thực 
hiện chia 3 ca làm việc, lương được tính theo khối 
lượng sản phẩm hoàn thành trong tháng. Đối với 
cán bộ nhân viên gián tiếp, nghiệp vụ hưởng lương 
theo công việc và căn cứ trình độ, năng lực và hiệu 
quả công việc được giao.

Bảo	hiểm	và	phúc	lợi	
Công ty thực hiện trích nộp đầy đủ các chế độ bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 
và chế độ bảo hộ lao động cho người lao động theo 
đúng quy định của pháp luật. Công đoàn Công ty 
luôn quan tâm, giải quyết các chế độ ốm đau, thai 
sản, nghỉ phép, … kịp thời, theo đúng quy định của 
nhà nước.

Chính	sách	lương
Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với 
đặc thù ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho 
người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo 
quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng 
lực và công việc của từng nhân viên

Chính	sách	thưởng
Nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công nhân 
viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp. 
Công ty có ban hành quy chế khen thưởng các 
danh hiệu thi đua hàng năm. Theo đó, các chỉ tiêu 
khen thưởng được công bố công khai, rõ ràng, 
minh bạch tới từng cán bộ, công nhân viên.

Chính	sách	tuyển	dụng
•     Xây dựng quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán 
bộ, chú trọng công tác đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử 
dụng cán bộ, công nhân hợp lý, duy trình thường 
xuyên chế độ nhận xét, đánh giá cán bộ trên 
nguyên tắc có sự luân chuyển và bảo đảm khách 
quan, công bằng dựa trên năng lực đạo đức cán 
bộ.

•      Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ làm cơ sở cho công 
tác tuyển dụng, kiểm tra đánh giá cán bộ, thực 
hiện chế độ thi tuyển song song với việc thực hiện 
các chế độ ưu đãi, thu hút nhân tài, ưu tiên con em 

cán bộ công nhân viên đủ điều kiện theo quy định 
của Công ty.

•    Đào tạo mới, đào tạo lại theo hướng đào tạo 
tại chỗ hoặc liên kết đào tạo lực lượng công nhân 
kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi 
và có chính sách phù hợp khuyến khích người lao 
động tự học tập nâng cao trình độ, năng lực. 

CƠ	CẤU	NHÂN	SỰ
Năm 2019, Công ty đối mặt với sự thiếu hụt lao 
động khối sản xuất, dẫn đến sự sụt giảm về số 
lượng nhân sự toàn Công ty. 

Nguyên nhân của sự sụt giảm lao động khu vực 
sản xuất có thể kể đến mức thu nhập chưa cao và 
việc tuyển dụng lao động thay thế gặp nhiều khó 
khăn. 
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Đối tượng Số lượng cổ phiếu
Tỷ lệ sở 

hữu/ VĐL 
(%)

Số lượng cổ 
đông

Cơ cấu cổ đông

Tổ chức Cá nhân

Cổ đông Nhà nước 10.104.115 36,00 01 01 -

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% 
vốn cổ phần trở lên)

2.363.840 8,43 01 - 01

- Trong nước 2.363.840 8,43 01 - 01

- Nước ngoài - - - - -

Cổ phiếu quỹ 2.397 - - - -

Cổ đông khác 15.595.413 55,57 - - -

- Trong nước 15.567.401 55,47 2.380 51 2.329

- Nước ngoài 28.012 0,10 21 8 13

Tổng cộng 28.065.765 100 2.404 61 2.343

Trong đó: - Trong nước  28.037.753 99,90  2.383  53 1.05%

                      - Nước ngoài  28.012 0,10 21 8 13 

CƠ	CẤU	CỔ	ĐÔNG

Trong năm 2019, Công ty có sự thay đổi trong cơ cấu sở hữu khi Nhà nước thoái 15% vốn tại Công ty, tỷ lệ sở 
hữu nhà nước hiện tại còn 36%

STT Tên công ty
Loại 
hình

Địa chỉ

Lĩnh 
vực sản 

xuất 
kinh 

doanh 
chính

Vốn điều lệ
Vốn điều lệ đã 

góp

Tỷ lệ 
sở 

hữu

1

Công ty 
TNHH Sao 
Vàng Hoành 
Sơn

C ô n g 
ty liên 
doanh, 
liên kết

Số 231 đường 
Nguyễn Trãi - 

Phường Thượng 
Đình - Quận 

Thanh Xuân - Hà 
Nội.

Đầu tư, 
kinh 

doanh 
bất 

đông 
sản

500.000.000.000 130.000.000.000 26%

2
Công ty CP 
Philips Car-
bon Black

C ô n g 
ty liên 
kết

Lô đất số 4, Khu 
công nghiệp Mỹ 

Xuân A - Huyện Tân 
Thành - Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Sản 
xuất 
than 
cốc

120.629.462.257 8.444.062.358 7%

XÍ NGHIỆP CAO SU SỐ 1

- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi - Phường 
Thượng Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

-   Sản phẩm chính: Săm lốp xe máy; Săm xe đạp; 
Săm, yếm ô tô; Màng lưu hoá lốp; Săm máy bay các 
loại; Gia công bán thành phẩm cho đơn vị bạn và 
khách hàng khi được Công ty giao.

XÍ NGHIỆP CAO SU SỐ 3

- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi - Phường 
Thượng Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

-   Sản phẩm chính: Lốp ô tô các loại; Lốp máy bay 
các loại; Gia công bán thành phẩm cho đơn vị bạn 
và khách hàng khi được Công ty giao.

XÍ NGHIỆP LUYỆN CAO SU XUÂN HÒA

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, Tp. 
Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc

- Sản phẩm chính: Cao su bán thành phẩm

CHI NHÁNH THÁI BÌNH

- Địa chỉ: Số 5 Đường Trần Thủ Độ, Phường Tiền 
Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Sản phẩm chính: Săm, lốp xe đạp các loại, săm xe 
máy và lốp xe thồ

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, 
thành phố Đà Nẵng

- Sản phẩm chính: Tiếp thị, trung chuyển sản phẩm, 
chăm sóc khách hàng khu vực miền Trung, Tây 
Nguyên

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: Số 63 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1,  
thành phố Hồ Chí Minh

- Sản phẩm chính: Tiếp thị, chăm sóc khách tại TP 
Hồ Chí Minh và khu vực miền Nam

CÁC	ĐƠN	VỊ	THÀNH	VIÊN

CÔNG	TY	CON	Tính đến hết ngày 31/12/2019, Công ty không có công ty con

CÔNG	TY	LIÊN	DOANH,	LIÊN	KẾT	

CÁC	ĐƠN	VỊ	THÀNH	VIÊN
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02	ĐỊNH	HƯỚNG	VÀ	CHIẾN	LƯỢC	
								PHÁT	TRIỂN
             Mục	tiêu	chủ	yếu
	 	 Chiến	lược	phát	triển
 

ĐỊNH	HƯỚNG	VÀ	CHIẾN	LƯỢC	PHÁT	TRIỂN

MỤC	TIÊU	CHỦ	YẾU CHIẾN	LƯỢC	PHÁT	TRIỂN

•   Duy trì vị thế là thương hiệu sản xuất lốp xe và 
sản phẩm Cao su kỹ thuật hàng đầu về chất lượng 
ở Việt Nam

•    Giữ vững thị trường sản phẩm truyền thống. Tập 
trung phát triển các dòng sản phẩn mới, chiến lược 
như: Lốp ô tô cỡ lớn, lốp nông/lâm nghiệp, Băng tải 
cường lực cao, Săm ô tô Butyl, lốp ôtô Radian, lốp xe 
máy không săm, lốp xe đạp điện, săm xe máy Butyl...

•    Mở rộng hợp tác toàn diện với các đối tác xuất 
khẩu uy tín. Tận dụng lợi thế các chính sách thương 
mại thế giới đối với công nghiệp sản xuất săm lốp.

•    Đổi mới thiết bị và công nghệ, đồng thời nghiên 
cứu hợp tác với các đối tác nước ngoài để sản xuất 
các sản phẩm mới đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu 
cầu phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước 
và xuất khẩu trong 10 năm tới.

Chiến	lược	trung	và	dài	hạn
•    Công ty đang triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư 
dự án Di dời và sản xuất lốp Radial đến địa điểm mới.

Chiến	lược	đối	với	môi	trường,	xã	hội	và	
cộng	đồng
•    Tuân thủ quy trình, quy tắc an toàn tuyệt đối trong 
hoạt động và đảm bảo công tác bảo vệ môi trường 
tại các xí nghiệp, nơi sản xuất và vùng lân cận.

•    Duy trì thường xuyên công tác đảm bảo an toàn 
lao động, vệ sinh trong các nhà máy, xí nghiệp. Kiểm 
tra định kỳ các hạng mục xử lý chất thải theo cam 
kết.

•   Công ty đang áp dụng hệ thống Quản lý môi 
trường theo ISO 14001

•    Quan tâm đến việc hỗ trợ nhân dân, những trường 
hợp khó khăn trong địa bàn nơi Công ty hoạt động và 
các hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng trong 
khả năng của Công ty.  

Duy	 trì	 vị	 thế	 là	 thương	 hiệu	 sản	 xuất	
lốp	xe	và	sản	phẩm	Cao	su	kỹ	thuật	hàng	
đầu	về	chất	lượng	ở	Việt	Nam”

“
”
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CÁC	RỦI	RO	(tiếp	theo)
RỦI	RO	KINH	TẾ
Sự tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh 
tế tác động tích cực đến nhu cầu tiêu dùng trong 
nước đối với các sản phẩm nói chung và đối với các 
sản phẩm của Công ty nói riêng, tạo điều kiện thuận 
lợi để công ty phát triển ổn định. Tuy nhiên, trong 
thời kỳ hội nhập kinh tế, nền kinh tế Việt Nam chịu 
ảnh hưởng của các yếu tố khách quan biến động khó 
lường như: giá nguyên liệu, năng lượng, tỷ giá, ... 
Những nhân tố trên có khả năng làm cho nền kinh tế 
biến đổi và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty.

Theo Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), mặc dù 
tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo sẽ giảm tốc 
nhưng Việt Nam vẫn có khả năng giữ được tốc độ 
tăng trưởng kinh tế tương đối cao so với các quốc 
gia trong khu vực. Trong năm 2019, GDP của Việt 
Nam tăng 7,02% so với cùng kì năm trước, đây là mức 
cao trong vòng 10 năm trở lại đây, và thuộc nhóm 
các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn 
cầu. Dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói 
chung và của ngành công nghiệp nói riêng vẫn sẽ có 
dư địa phát triển riêng trong tương lai. Vì vậy, Công 
ty phải luôn giữ tư thế chủ động nắm bắt tình hình 
kinh tế, tránh tâm lý chủ quan để có thể sẵn sàng 
đương đầu với các rủi ro trong nền kinh tế trong và 
ngoài nước.

Xét về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 
năm 2019 tăng 2,79% - mức tăng bình quân năm 
thấp nhất trong 3 năm qua. Theo dự báo của Ngân 
hàng phát triển Châu Á (ADB), tỷ lệ lạm phát sẽ tăng 
lên ở mức 3,5% vào năm 2020, tương đương với mức 
kế hoạch của chính phủ.

Dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung 
và của ngành công nghiệp nói riêng vẫn sẽ có dư địa 
phát triển riêng trong tương lai. Vì vậy, Công ty phải 
luôn giữ tư thế chủ động nắm bắt tình hình kinh tế, 
tránh tâm lý chủ quan để có thể sẵn sàng đương đầu 
với các rủi ro trong nền kinh tế trong và ngoài nước.

RUI	RO	PHÁP	LUẬT
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 
Cao su Sao Vàng chịu ảnh hưởng của Luật Doanh 
nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản luật liên 
quan khác. Hệ thống luật và các văn bản dưới luật 
của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, 

sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và khi đó 
sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh 
doanh của Công ty. Để đáp ứng sự thay đổi của Luật 
doanh nghiệp số 68/2014/QH13, các bộ luật liên 
quan khác cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng, điều 
này đòi hỏi Công ty phải có bước chuẩn bị nhằm 
điều chỉnh hoạt động kinh doanh để hạn chế thấp 
nhất những ảnh hưởng tiêu cực từ việc thay đổi này. 

RỦI	 RO	 BIẾN	 ĐỘNG	 GIÁ	 NGUYÊN	 VẬT	
LIỆU	ĐẦU	VÀO
Nguyên liệu chính phục vụ sản xuất của Công ty 
bao gồm: cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, vải 
mành, than đen, thép tanh, hóa chất các loại, chất 
độn. Nguyên liệu đầu vào chiếm khoảng 70 – 75% 
giá thành sản phẩm. Vì vậy, khi có sự biến động giá 
nguyên liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lợi 
nhuận của doanh nghiệp. Chính sách tăng giá cân 
đối đầu ra – đầu vào có thể làm giảm sản lượng tiêu 
thụ các loại nếu như SRC không tính toán kỹ lưỡng 
mức dự trữ hàng tồn kho và có chiến lược giá bán 
hợp lý trong từng giai đoạn phù hợp với dự báo biến 
động giá.

Để đối phó với rủi ro này, Công ty đã duy trì các mối 
quan hệ truyền thống với các nhà cung cấp trong và 
ngoài nước để đảm bảo nguồn cung ứng nguyên vật 
liệu đầu vào ổn định, chất lượng đảm bảo, giá cạnh 
tranh. Đầu tư nghiên cứu công tác dự báo và thông 
tin đối thủ cạnh tranh để xây dựng được chiến lược 
giá bán linh hoạt, hợp lý.

RỦI	RO	TỶ	GIÁ	HỐI	ĐOÁI
Nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất chiếm tỷ 
trọng tương đối cao trong Công ty, hoạt động này 
chịu ảnh hưởng lớn bởi biến động tỷ giá. Tuy nhiên 
tính tới tháng 12/2019, tỷ giá USD/VND tương đối ổn 
định và gần như tương đương với với thời điểm cuối 
năm 2018. So với một số đồng tiền khác trong khu 
vực, biến động của Việt Nam đồng so với USD cũng 
khá ổn định: Thái Lan (+6,8%), Indonesia (+2,5%), 
Philippines (+2,5%), Malaysia (-0,9%), Trung Quốc (- 
2,7%), Ấn Độ (-2,0%) và Hàn Quốc (-6,4%).

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và kinh nghiệm 
lâu năm trong ngành, SRC đã và đang nỗ lực trong 
công tác dự báo thị trường, dự báo nhu cầu nguyên 
vật liệu để đảm bảo cân đối nhu cầu nguyên vật liệu 
phục vụ sản xuất và nhu cầu sử dụng ngoại tệ để hạn 

chế những bị động khi tỷ giá biến động cũng như khi 
thị trường nguyên vật liệu thế giới biến động. 

RỦI	RO	KHÁC
Một số rủi ro mang tính chất bất khả kháng nằm 
ngoài ý trí chủ quan của Công ty như thiên tai, hỏa 
hoạn,… hay những rủi ro đến từ những yếu tố mang 
tính vĩ mô của nền kinh tế là những rủi ro có thể 
gây thiệt hại đến hoạt động sản xuất kinh doanh và 
hiệu quả hoạt động của Công ty đều là những rủi ro 
khó lường. Công ty chỉ có thể hạn chế các rủi ro này 
bằng cách tiến hành mua bảo hiểm với tài sản để 
phần nào hạn chế hậu quả nếu rủi ro xảy ra cũng 
như tăng cường công tác dự báo, dự đoán để nắm 
bắt được những thay đổi trong nền kinh tế, từ đó 
vạch ra đường lối phát triển phù hợp cho Công ty.
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BÁO	CÁO	KẾT	QUẢ	SẢN	XUẤT	KINH	DOANH	NĂM	2019

Tình	hình	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh

Kết thúc năm 2019, nền kinh tế đã có những khởi sắc so với năm 2018 tuy nhiên chưa thực sự tạo cơ hội 
tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành công nghiệp nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói 
riêng. Năm 2019, Công ty đối mặt với nhiều cơ hội khi Quy hoạch phát triển công nghiệp ô tô đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030, công nghiệp ô tô được định hướng thành ngành công nghiệp quan trọng của 
Việt Năm.

Trong bối cảnh này, tốc độ tăng trưởng về giá trị của thị trường săm lốp Việt Nam được dự báo sẽ đạt khoảng 
8%/năm giai đoạn 2018 – 2020, cao gấp 2 lần so với mức bình quân của thế giới, đồng thời cũng cao hơn mức 
bình quân 6% của nhóm thị trường đang phát triển.

Ngoài những thuận lợi chung của ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm cao su là giá nguyên vật liệu ở mức 
thấp và ổn định hơn so với năm 2018 thì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp rất nhiều khó 
khăn như:

•   Sự canh tranh khốc liệt các sản phẩm săm lốp nói chung của không chỉ các doanh nghiệp trong nước mà 
cả các doanh nghiệp nước ngoài tràn ngập thị trường Việt Nam. 

•   Thị trường săm, lốp ô tô quá khó khăn do lốp nội tăng giá trong khi đó hàng Trung Quốc và đặc biệt là lốp 
Chengshin, Maxxis không tăng giá dẫn đến tiêu thụ quá khó khăn.

•   Thị trường săm, lốp xe máy khó khăn hơn do xuất hiện nhiều thương hiệu mới chất lượng tốt, giá rẻ là 
Wanlock và Sobec cộng thêm hệ thống lắp ráp suy giảm do bản quyền nên tình hình rất khó khăn, đặc biệt 
là những tháng cuối năm 2019.

•   Xu hướng chuyên đổi lốp ô tô từ bias sang radian trong khi Công ty chưa sản xuất được dòng sản phẩm 
này

•   Lốp xe máy không săm dần thay thế lốp có săm. Công ty đã sản xuất lốp không săm tuy nhiên chùng loại 
còn chưa đa dạng, chất lượng có độ ổn định chưa cao

•   Lực lượng lao động thiếu hụt ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng, năng suất lao động, doanh thu bán hàng 
và thu nhập của người lao động.

•   Rào cản kỹ thuật làm giảm sản lượng xuất khẩu do Công ty chưa được cấp chứng nhận chất lượng GSO để 
xuất khẩu sản phẩm sang các nước Trung đông.

•   Việc tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn, có sự chênh lệch lớn giữa lao động tuyển vào và lao động 
nghỉ việc dẫn đến thiếu hụt lao động tại tất cả các đơn vị trong toàn Công ty.

Kết thúc năm 2019, Tổng doanh thu của Công ty là 929,15 tỷ, đạt 100,78% so với kế hoạch Đại hội đồng Cổ 
đông thông qua ngày 27/04/2019, Tổng sản lượng đạt 15.412.763 chiếc, giảm 3,37% so với sản lượng năm 
2018 và đạt 96,88% kế hoạch đề ra.  

Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 51,71 tỷ tăng 246,23% so với kế hoạch năm 2019 do Công ty chủ động kiểm 
soát giảm chi phí bán hàng, chi phí tài chính và giá nguyên vật liệu đầu vào diễn biến thuận lợi so với năm 
2018.

Nội dung Đơn vị
Thực hiện 
năm 2018

Kế hoạch 
năm 2019

Thực hiện 
năm 2019

TH 2019 / 
TH 2018

TH/KH 
2019

Sản lượng sản xuất Chiếc 15.948.739 15.907.643 15.412.763 96,63 96,88

Lốp xe đạp Chiếc 3.219.743 3.106.000 3.154.266 97,96 101,55

Săm xe đạp Chiếu 3.952.499 4.013.000 4.253.481 107,61 105,99

Lốp xe máy Chiếc 1.207.950 1.190.000 1.049.655 86,89 88,20

Săm xe máy Chiếc 6.932.129 6.959.000 6.407.936 92,43 92,08

Lốp ô tô Chiếc 317.161 310.320 277.129 87,37 89,30

Săm ô tô Chiếc 222.392 232.045 186.964 84,06 80,58

Yếm ô tô Chiếc 96.865 97.278 83.332 86,02 85,66

Sản lượng tiêu thụ Chiếc 15.715.697 15.907.643 15.944.254 101,45 100,23

Lốp xe đạp Chiếc 3.213.660 3.106.000 3.242.832 100,90 104,40

Săm xe đạp Chiếc 4.199.631 4.013.000 4.271.888 101,72 106,45

Lốp xe máy Chiếc 1.133.377 1.190.000 1.086.680 95,87 91,31

Săm xe máy Chiếc 6.546.564 6.959.000 6.768.151 103,38 97,25

Lốp ô tô Chiếc 307.693 310.320 286.364 93,08 92,28

Săm ô tô Chiếc 220.703 232.045 201.089 91,11 86,65

Yếm ô tô Chiếc 94.069 97.278 87.250 92,75 89,69

Doanh thu Tỷ đồng 928.60 922.00 929.14 100,06 100,77

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 15.84* 21.00 51.71 326,45 246,23

Kết	quả	thực	hiện	kế	hoạch	năm	2019

(*) Lợi nhuận trước thuế năm 2018 được điều chỉnh dựa theo kết quả hồi tố thể hiện trên Biên bản kiểm toán 
Nhà nước ngày 24/07/2019
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BÁO	CÁO	KẾT	QUẢ	SẢN	XUẤT	KINH	DOANH	NĂM	2019

Kết	quả	kinh	doanh	qua	các	năm	

Cơ	cấu	doanh	thu,	lợi	nhuận	

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019

Sản lượng sản xuất Chiếc 15.948.739 15.412.763

Sản lượng tiêu thụ Chiếc 15.715.697 15.944.254

Doanh thu thuần Tỷ đồng 925,24 926,22

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 12,68 41,37

Lãi cơ bản trên CP Đồng 452 1.474

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019

Doanh thu bán hàng hóa 915,86 915,20

Doanh thu cung cấp dịch vụ 10,72 11,89

Doanh thu bán vật tư 2,02 2,06

Tổng 928,60 929,15

TỔNG	DOANH	THU	ĐẠT	929,15	TỶ	ĐỒNG,	ĐẠT	100%	KẾ	HOẠCH	
LỢI	NHUẬN	SAU	THUẾ	ĐẠT	51,71	TỶ	ĐỒNG,	TĂNG	246,23%

NĂM 2019 - BÁM SÁT MỤC TIÊU KẾ HOẠCH
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ĐÁNH	GIÁ	THỰC	HIỆN	NHIỆM	VỤ	NĂM	2019
Công	tác	Quản	lý	điều	hành	sản	xuất
Trong năm 2019, Công ty đối mặt với nhiều thay đổi 
của thị trường và công tác quản trị điều hành, nhưng 
Ban lãnh đạo đã kịp thời thích ứng, điều chỉnh các 
chính sách trong điều hành sản xuất kinh doanh 
phù hợp với tình hình biến động.

•  Công tác nguyên vật liệu đầu vào: Có chính sách 
dự trữ nguyên vật liệu hợp lý, kiểm soát chặt chẽ 
chất lượng nguyên vật liệu đầu vào. Duy trì hợp tác 
với các nhà cung cấp với giá cả hợp lý, chất lượng 
ổn định, đáp ứng kịp thời phục vụ sản xuất. Chỉ đạo 
các bộ phận chuyên môn tích cực tìm thêm các nhà 
cung cấp trong nước mới, cung cấp các vật tư phục 
vụ sản xuất đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tra-
nh, giảm áp lực nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu.

•  Công tác tiêu thụ sản phẩm: Xây dựng kế hoạch, 
mục tiêu cho từng tháng, từng quý và đốc thúc, chỉ 
đạo thực hiện. Tiếp tục rà soát, tổ chức lại hệ thống 
đại lý tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. Triển 
khai các phương án tiếp cận khách hàng mới nhằm 
thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra ở mức cao nhất.

•   Công tác thực hiện tiết kiệm: Rà soát, bổ sung các 
quy định, quy chế nhằm kiểm soát chặt tiết giảm chi 
phí, tiết kiệm trong hoạt đông sản xuất kinh doanh 
nhằm hạ giá thành sản phẩm, hợp lý hóa sản xuất. 
Đảm bảo quá trình xét duyệt đúng quy định, quy chế 
mua sắm vật tư đã ban hành. Các chương trình tiết 
kiệm năng lượng, định mức nguyên vật liệu, …được 
triển khai thực hiện qua các phong trào thi đua đến 
người lao động. 

•   Tồn kho sản phẩm: Theo dõi, cân đối và điều chỉnh 
hợp lý giữa sản xuất và tiêu thụ, có hạn mức tồn kho 
dự trữ hợp lý, đảm bảo kịp thời sản phẩm cung cấp 
cho thị trường.

Bên cạnh đó, công tác quản lý điều hành còn một số 
mặt tồn tại cần khắc phục như:

•  Công tác điều hành quản lý trực tiếp tại các xí ng-
hiệp sản xuất chưa thực sự hiệu quả. Việc quản lý 
lao động, quản lý công nghệ ở một vài đơn vị có lúc 
chưa đáp ứng được yêu cầu, phục vụ đạt hiệu quả 
chưa cao.

•  Bố trí, sắp xếp lao động chưa đạt hiệu quả cao do 
sự thiếu hụt lao động và sự giảm quy mô sản xuất, 
cơ cấu sản phẩm bị thay đổi dẫn đến năng suất lao 
động đạt thấp. Bộ máy quản lý, gián tiếp, phục vụ 

đạt hiệu quả chưa cao.

•  Chưa khắc phục triệt để các nguyên nhân làm 
giảm chất lượng lốp (Độ mái mòn nhanh, nứt rãnh 
hoa đối với lốp hoa dọc)

•  Công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới 
chưa được đầu tư đáp ứng nhu cầu thay đổi ngày 
càng hiện đại của thị trường.

Công	tác	tổ	chức	nhân	sự,	lao	động	tiền	
lương
•   Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các chính sách theo 
quy định của pháp luật đối với người lao động

•   Đưa vào áp dụng hệ thống thang bảng lương mới 
theo quy chuẩn kể từ ngày 01/01/2019

•   Có chính sách hỗ trợ lao động khối sản xuất trong 
điều kiện thiếu hụt lao động và việc tuyển mới không 
bù đắp được số lao động nghỉ việc: Hỗ trợ tiền thuê 
nhà, chi tiền chuyên cần.

•  Thu nhập bình quân của người lao động tăng 5,7% 
so với năm 2018, ở mức 8.305.000 đồng/ tháng. Tuy 
nhiên tỷ lệ tăng nhỏ và mức lương vẫn ở mức thấp so 
với mặt bằng chung khu vực.

Công	tác	thị	trường
Thị trường săm, lốp xe đạp năm 2019 khó khăn khi 
có sự xuất hiện của các thương hiệu chất lượng, giá 
rẻ như Wanlock và Sobec. Tuy nhiên, giá bán tăng 
so với mặt bằng năm trước, thị trường nhích lên, 
các đơn vị lắp ráp tiến hành lắp ráp đều cả năm chứ 
không tập trung mùa vụ để tránh tình trạng thiếu 
hàng. Công ty không tận dụng được thời cơ này do 
tình trạng thiếu hàng diễn ra đến hết tháng 11/2019. 
Công ty phải tạm dừng cấp hàng vào miền Trung và 
miền Nam để giữ thị phần tại Miền Bắc do tình trạng 
thiếu hụt này.

Thị trường săm, lốp ô tô khó khăn do lốp nội tăng 
giá, trong khi đó hàng Trung Quốc và đặc biệt là 
Chengshin, Maxxis, Casumina không tăng giá; chất 
lượng lốp ô tô nhanh mòn; săm, yếm ô tô có nhiều 
lỗi được khách hàng phản ánh gây khó khăn cho việ 
đẩy mạnh tiêu thụ. 

Một số thị trường xuất khẩu bị suy giảm doanh số 
như Campuchia và Malaysia nguyên nhân chủ yếu 
đến từ giá sản phẩm lốp công trình không thể cạnh 
tranh được với các sản phẩm cùng loại của DRC, 
CSM. Bên cạnh đó, chinh sách thuế nhập khẩu tại 

các nước sở tại tăng cao hơn so với sản phẩm cùng 
loại nhập từ Trung Quốc nên tính cạnh tranh của sản 
phẩm giảm.

Trong điều kiện thị trường khó khăn và cạnh tranh 
gây gắt, Công ty đã thực hiện các giải pháp sau:

•  Rà soát, tổ chức lại hệ thống bán hàng chuyên ng-
hiệp, củng cố thị trường săm lốp ô tô khu vực phía 
Bắc. Phân tích, đánh giá và đề ra chính sách bán 
hàng hàng quý và tháng phù hợp với từng loại hình 
sản phẩm, phù hợp với diễn biến thị trường.

•  Đẩy mạnh công tác quảng cáo, xúc tiến thương 
mại, các chính sách hỗ trợ khách hàng tại điểm bán 
hàng, đồng thời hỗ trợ cung cấp biển hiệu quảng 
cáo, vật phẩm trưng bày tại các điểm bán và nhà 
phân phối trên toàn quốc. Tiếp tục quảng bá thương 
hiệu trên các phương tiện truyền thông đại chúng: 
tivi, quảng cáo ngoài trời, website, …

•  Áp dụng chính sách công nợ linh hoạt, tạo sự gắn 
bó lâu dài của các đại lý, Nhà phân phối.

•  Đẩy mạnh công tác bán hàng xuất khẩu, chú trọng 
công tác tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị 
trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực. Kết quả cả 
năm 2019, doanh thu xuất khẩu đạt 7,48 triệu USD, 
tăng 1,9% so với kế hoạch và 3,1% so với kết quả thực 
hiện năm 2018. 

Công	tác	tài	chính
•   Đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, 
chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước ban hành

•   Làm tốt công tác huy động vốn, sử dụng hợp lý 
các nguồn vốn nhằm bảo toàn và phát triển nguồn 
vốn của Công ty

•   Kiểm soát chặt chẽ thu – chi, quản lý dòng tiền có 
mục đích, có hiệu quả để đảm bảo nguồn phục vụ 
sản xuất kinh doanh.

•  Đảm bảo việc trích lập các Quỹ của Cong ty từ 
lợi nhuận còn lại và các khoản trích lập, hoàn nhập 
dự phòng theo đúng quy định của Nhà nước, Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

•   Thường xuyên thu thập thông tin, đánh giá năng 
lực tài chính của khách hàng. Kiểm soát lượng tồn 
kho nguyên vật liệu, phụ tùng vật tư, bán thành 
phẩm và thành phẩm ở mức hợp lý.

•   100% công nhân viên trong Công ty đã được thanh 
toán lương qua tài khoản ngân hàng.

Công	tác	khoa	học	kỹ	thuật,	chất	lượng
Năm 2019, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác ng-
hiên cứu cải tiến kỹ thuật, tích cực tìm kiếm, khai 
thác, nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng đưa vào 
sản xuất các loại vật liệu mới, thay đổi đơn pha chế, 
hợp lý hóa nguyên vật liệu và kết cấu sản phẩm 
nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, 
tăng tính cạnh tranh của sản phẩm mang lại hiệu 
quả kinh tế cho Công ty. Cụ thể:

•  Nghiên cứu áp dụng sản xuất đại trà chất chống 
đảo chiều lưu hóa, cải thiện khả năng chịu lão hóa 
nhiệt cho hỗn hợp cao su mũ lốp ô tô tải nặng đường 
trường 70S và công trường 96S. 

•   Hợp lý hóa chi phí lốp xe nâng: 3 quy cách nhằm 
tiết giảm chi phí nguyên vật liệu

•   Sửa đổi thi công lốp tải nhẹ cỡ vành 13-15 inch 
giảm tỷ lệ sửa chữa và khuyết tật ở hông lốp.

•   Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng lốp xe 
máy không săm và thiết kế các mẫu mã hoa văn mới: 
tập trung vào mục tiêu tăng khả năng bám đường. 
Giảm độ dầy lớp cao su kín khí từ 1,5mm xuống 1.0 
mm, tiết giảm chi phí khoảng 5.000 đồng/lốp.

•  Thay đổi đơn pha chế săm ô tô nâng cao chất 
lượng, áp dụng dán băng dính hết phần kẹp cho săm 
cỡ vành 16 trở lên nhằm khắc phục hiện tượng mỏng 
săm tại vị trí kẹp

•   Hiệu chỉnh tăng độ rộng mặt cắt săm xe máy mà 
vẫn giữ nguyên trọng lượng sản phẩm hạn chế dầy 
mỏng cục bộ và nứt đầu nối săm.

•   Cải tiến công đoạn hút chân không săm xe đạp 
liền tăng năng suất lao động, giảm 24% tỷ lệ săm 
phải kiểm tra lại (hút chân không lần 2).

•  Nghiên cứu và chỉ đạo sản xuất thành công băng 
tải gân phục vụ nhu cầu sản xuất tôn lạnh trong toàn 
quốc. Đây là sản phẩm duy nhất chỉ Công ty cổ phần 
Cao su Sao Vàng sản xuất được, đáp ứng theo yêu 
cầu thị trường so với sản phẩm nhập khẩu trước đây 
từ Đài loan và Trung Quốc

•   Phát triển sản phẩm mới: nghiên cứu thiết kế mới/
cải tiến đưa vào sản xuất 9 quy cách lốp ô tô, 5 quy 
cách lốp nông nghiệp, 3 quy cách lốp xe máy và 4 
quy cách lốp xe đạp.
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Công	tác	đầu	tư	xây	dựng	cơ	bản	và	công	
tác	cơ	điện	
Trong năm 2019, công tác đầu tư xây dựng thực hiện 
việc giao nhận thiết bị máy móc, lắp đặt, nghiệm thu 
bàn giao đưa vào sử dụng thiết bị máy móc thuộc 
các gói thầu đã ký hợp đồng năm 2019, tổng số 04 
gói thầu. 

•   Công tác cơ điện, sửa chữa lớn máy móc thiết 
bị được thực hiện tương đối tốt đảm bảo duy trì hệ 
thống máy móc thiết bị hoạt động ổn định đáp ứng 
cho sản xuất không để sản xuất bị gián đoạn. Cải tạo 
trên 50 bộ khuôn săm lốp xe đạp, xe máy, ô tô…, thực 
hiện trên 60 phương án sửa chữa của phòng KTCN, 
chế tạo trên 2 tấn phụ tùng các loại.

•   Công tác quản lý sử dụng vật tư, linh kiện, phụ 
tùng cơ điện được giám sát chặt chẽ từ việc nhập, 
xuất cấp phát, đáp ứng cho việc bảo dưỡng sửa chữa 
thiết bị, chủ động trong việc chuẩn bị các vật tư, phụ 
tùng dự phòng hợp lý nhằm đảm bảo hiệu quả sử 
dụng.

Công	tác	ATLĐ	-	VSCN	-	PCCN	và	công	tác	
môi	trường
•   100% công nhân được tập huấn về ATLĐ – VSCN – 
PCCN, cơ cấp cứu

•   Kiểm tra định kỳ công tác PCCN và tham gia tập 
huấn phương án PCCN theo kế hoạch của Cảnh sát 
PCCC

•   Tuân thủ và đáp ứng các quy định của pháp luật 
về bảo vệ môi trường

PHƯƠNG	HƯỚNG	SẢN	XUẤT	KINH	DOANH	NĂM	2020
ĐẶC	ĐIỂM	TÌNH	HÌNH	CHUNG	CỦA	CÔNG	TY

Khó	khăn
Dự báo năm 2020 nền kinh tế tiếp tục có chiều hướng 
tích cực, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Kinh tế 
trong nước vẫn chịu nhiều tác động đến tốc độ tăng 
trưởng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
tiếp tục gặp những khó khăn, thách thức như sau:

•   Giá nguyên vật liệu đầu vào bao gồm cao su thiên 
nhiên và các loại nguyên vật liệu khác tiếp tục xu 
hướng tăng và duy trì ở mức giá cao so với năm 
2019. Chi phí sản xuất tăng trong khi giá bán chưa 
thể tăng lên tương ứng.

•   Dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên thế giới 
đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc ảnh hưởng trực 
tiếp đến việc nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất, 
đây thực sự là một thách thức lớn nếu không có các 
phương án dự phòng sẵn sàng đối phó.

•   Tiêu thụ sản phẩm chịu sự cạnh tranh rất quyết 
liệt, đặc biệt là sự cạnh tranh về giá của các nhà sản 
xuất trong nước Casumina, DRC và nước ngoài, lốp 
ô tô radial cỡ lớn và cả cỡ nhỏ nhập khẩu từ Trung 
Quốc, Thái Lan có giá rất rẻ, các hãng sản xuất trong 
nước liên tục giảm giá để cạnh tranh. Trên thị trường, 
sức cạnh tranh sản phẩm của Công ty còn yếu. Công 
ty chưa có sản phẩm lốp Radial và sản phẩm mới để 
thay thế được sự suy giảm sản lượng lốp xe tải nhẹ.

•   Việc thay đổi cơ cấu tổ chức từ 51% vốn nhà nước 

xuống còn 36% vốn nhà nước gây ảnh hưởng đến 
tâm lý của người lao động. Mức thu nhập chưa cao, 
sản xuất 3 ca liên tục là những nguyên nhân làm cho 
việc tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn, từ đó 
ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả sản xuất kinh do-
anh của Công ty.

Thuận	lợi
• Tác động của chính sách thương mại giữa 
các nước thuộc nhóm dẫn đầu (Mỹ, Trung Quốc), các 
hiệp định thương mại thế hệ mới, việc thực thi các 
quy định thương mại của tổ chức thương mại đối với 
ngành săm lốp xe các loại tạo nhiều cơ hội mở rộng 
thị trường xuất khẩu.

• Kinh tế Việt Nam năm 2020 dự báo ổn định, 
mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nội địa 
biết tận dung và nắm bắt cơ hội kịp thời.

• Cùng với sự phát triển hệ thống cơ sở hạ 
tầng, sự tăng trưởng cao của ngành liên quan là xe 
hơi, xe máy các loại là cơ hội tốt để các doanh ng-
hiệp sản xuất săm lốp xe tăng trưởng, đặc biệt khi 
chính sách tăng tỷ lệ nội địa hóa các phương tiện 
vận tải của Chính phủ Việt Nam được áp dụng.

• Thị trường tiêu thụ nội địa có chiều hướng 
tích cực, khu vực cung cấp sản phẩm cho các đối tác 
lắp ráp trong nước khá thuận lợi, các kênh phân phối 
được mở rộng.
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Từ những khó khăn và thuận lợi trên, Công ty đã đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình 
Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2020 
% so với thực hiện năm 

2019

Giá trị sản xuất CN Tỷ đồng 358 102,57

Doanh thu tiêu thụ Tỷ đồng 916 98,92

Lợi nhuận Tỷ đồng 21 41,17

Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2020

% so với thực hiện năm 
2019

Sản xuất Tiêu thụ

Sản phẩm sản xuất/ tiêu thụ

1- Lốp xe đạp Chiếc 3.456.865 109,6 106,6

2- Săm xe đạp Chiếc 4.341.571 102,1 101,6

3- Lốp xe máy Chiếc 1.098.395 104,6 101,1

4- Săm xe máy Chiếc 7.090.212 110,6 104,7

5- Lốp ôtô Chiếc 281.897 101,7 98,4

6- Săm ôtô Chiếc 211.452 113,1 105,2

7- Yếm ôtô Chiếc 88.428 106,1 101,4

Kế	hoạch	Doanh	thu	năm	2020	đạt	916	tỷ	đồng,	
đạt	98,92%	so	với	năm	2019
Kế	hoạch	Lợi	nhuận	sau	thuế		2020	đạt	21	tỷ	
đồng	                                                                                                      

“
”

MỘT	SỐ	GIẢI	PHÁP	THỰC	HIỆN

Công	tác	quản	trị	doanh	nghiệp
•   Thực hiện nghiêm Nghị quyết của HĐQT trong việc 
điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty 
nhằm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất

•  Tổ chức phối hợp tốt giữa các đơn vị trong Công 
ty, đẩy nhanh việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm 
mới, sản phẩm cải tiến để đáp ứng các yêu cầu của 
thị trường trong nước và xuất khẩu, tăng doanh thu 
bán hàng

•   Phát huy tối đa việc bố trí hợp lý các dây chuyền 
sản xuất, năng lực trang thiết bị, giữ ổn định đội ngũ 
lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người 
lao động trên cơ sở hợp lý hóa sản xuất, tăng năng 
suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí 
trong sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu 
đầu tư máy móc thiết bị, tích cực tìm các giải pháp 
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và 
cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, xây 
dựng môi trường sản xuất xanh-sạch-đẹp, xây dựng 
văn hóa Doanh nghiệp.

•  Tập trung đảm bảo ổn định và nâng cao chất 
lượng sản phẩm trong quản lý điều hành tại các đơn 
vị trong Công ty, khắc phục những tồn tại về mặt 
chất lượng sản phẩm đã được khách hàng phản ánh 
nhằm nâng cao uy tín thương hiệu Công ty và nâng 
cao tính cạnh tranh của sản phẩm. 

•   Tăng cường quản lý, giám sát đối với các đơn vị 
trong việc thực hiện các quy định về quản lý lao 
động, quản lý định mức vật tư, nguyên liệu, năng 
lượng, tích cực tìm kiếm và triển khai thực hiện 
các giải pháp nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản 
phẩm. Phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận ở 
mức cao nhất.

•   Khai thác hiệu quả các máy móc thiết bị đã được 
đầu tư, tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số thiết bị 
lẻ để thay thế một số máy móc, thiết bị cũ có độ tin 
cậy thấp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, giảm chi phí vận hành, cũng như phục vụ sản 
xuất một số sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản 
phẩm. 

•   Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và 
thực hiện kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng 
cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo nguồn 
lực thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 
Công ty.

Công	tác	bán	hàng
•   Tiếp tục hoàn thiện hệ thống bán hàng chuyên 
nghiệp lốp ô tô, tăng cường các chế độ chăm sóc 
khách hàng. Thực hiện các chính sách khuyến mãi 
cho từng dòng sản phẩm, điều chỉnh giá bán cho 
phù hợp với thị trường cạnh tranh

•   Tăng cường công tác phối hợp với các nhà phân 
phối để mở rộng thị phần, tăng sản lượng tiêu thụ 
đối với các nhóm sản phẩm, đồng thời xây dựng 
chính sách riêng đối với nhóm sản phẩm chủ lực, 
tăng độ bao phủ thị trường.

•   Tăng cường công tác bán hàng trực tiếp cho các 
nhà vận tải lớn, các nhà lắp ráp ô tô

•   Hoàn thiện hệ thống bán hàng toàn quốc, tái cơ 
cấu hệ thống phân phối tại các tỉnh miền Bắc và 
miền Nam.

•   Kiện toàn, nâng cao trình độ nghiệp cụ cho đội 
ngũ bán hàng nhằm nâng cao khả năng hoạt động 
và hiệu quả công việc.

•   Khai thác hệ thống lắp ráp xe đạp trên toàn quốc 
do năm 2019 thiếu hàng nên để mất thị phần.

•   Có phương án tiếp cận các đơn vị sử dụng trực 
tiếp tại Miền Bắc thông qua Tập đoàn Hoành Sơn 
để nâng dần thị phần: trong các năm trước vì giá và 
không bán do khó thu nợ tuy nhiên năm 2020 nếu 
thông qua được Hoành Sơn thì sẽ khắc phục được 
hạn chế trên.

•   Tập trung phát triển tiêu thụ lốp xe điện các loại vì 
đây là thị trường có thể tiêu thụ nếu có giá tốt và yêu 
cầu chất lượng không quá cao.

•   Tiếp tục mở đại lý tại các khu vực sau: Hải Phòng, 
Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hồ Chí Minh, Long An, Đồng 
Tháp, Bạc Liêu.
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•  Tập trung khai thác lốp ô tô 14.00-25 để tăng do-
anh số.

•  Tiếp tục đầu tư đẩy mạnh công tác xuất khẩu, 
đồng thời phải tăng cường công tác dịch vụ sau bán 
hàng, giữ vững thị phần ở các thị trường cũ và khai 
thác thêm thị trường mới. 

•    Tích cực liên lạc với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu 
sản phẩm, đề xuất phát triển mẫu mã mới nhằm đa 
dạng hóa sản phẩm tăng thêm thị phần, tăng thêm 
doanh thu. Đối với những thị trường doanh số bị 
suy giảm cần phải xem xét lại năng lực đại lý để tìm 
kiếm thêm duy trì 02 đối tác hoặc thay thế để giữ thị 
trường và phát triển thương hiệu. 

•   Tích cực tham gia các chương trình xúc tiến 
thương mại, các hội chợ chuyên nghành quốc tế 
mới nhằm quảng bá sản phẩm mở rộng thị trường 
cho hàng hóa xuất khẩu. Mục tiêu cụ thể là hội chợ 
chuyên nghành lốp khu vực Châu Á và Châu Mỹ. 

•   Lập kế hoạch đi khảo sát thị trường, gặp gỡ trực 
tiếp hệ thống đại lý của từng khách hàng, từng thị 
trường. Trước mắt là thị trường Ai Cập, Campuchia 
và Indonesia.

•   Kết hợp với phòng tài chính xây dựng giá bán cạnh 
tranh cho từng thị trường.

•  Duy trì hệ thống nhận diện thương hiệu theo 
hướng hiện đại, đồng bộ. Tập trung vào công tác 
quảng bá sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp, hiện 
đại. Thực hiện các chương trình quảng bá thông qua 
hoạt động sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ 
thuật số như: mạng xã hội, interner, mobile, ... Tiếp 
tục củng cố và nâng cao hình ảnh chuyên gia trong 
ngành lốp.

Công	tác	lao	động	tiền	lương
•   Nghiên cứu, cải tiến chế độ trả lương cho người 
lao động nhằm khuyến khích người lao động hăng 
say công việc, có hiệu quả cao, thu hút lao động có 
chất lượng làm việc cho Công ty, tạo điều kiện để 
người lao động yên tâm, gắn bó với Công ty.

•    Tích cực tìm kiếm các giải pháp, các kênh tuyển 
dụng để tuyển dụng lao động bổ sung cho XNCS1, 
XNCS3, XNLXH, CNCSTB. Kết hợp với các đơn vị tìm 
giải pháp ngăn chặn việc sụt giảm lao động.

Công	tác	tài	chính
•   Phát huy chức năng, nhiệm vụ của công tác Tài 
chính và luật kế toán trong kiểm soát nội bộ, kiểm 
soát các chi phí hoạt động của Công ty nhằm nhận 
diện và đề xuất những biện pháp phòng ngừa rủi ro 
chống lãng phí, đảm bảo chi phí hợp lý, hợp lệ nhằm 
hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của sản 
phẩm SRC.

•   Kiểm soát chặt chẽ thu chi, công nợ, thanh toán 
phối hợp với phòng TTBH hạn chế tối đa phát sinh 
nợ khó đòi trong công nợ của khách hàng. Thực hiện 
cân đối thu chi, thanh toán định kỳ để quản lý chặt 
chẽ dòng tiền và cân đối tài chính.

•   Phối hợp với phòng Kế hoạch Vật tư và các đơn 
vị được giao mua vật tư trong Công ty theo dõi nắm 
bắt kịp thời xu hướng giá vật tư, tận dụng khả năng 
vốn để xem xét dự trữ các loại nguyên liệu chủ yếu 
một cách hợp lý nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn 
của Công ty.

Công	tác	cơ	điện,	năng	lượng
•  Rà soát, hoàn thiện Quy chế hoạt động Cơ điện, 
thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng thiết bị, định 
mức chế tạo sửa chữa máy móc thiết bị, phụ tùng.

•    Thực hiện tốt công tác quản lý thiết bị, bảo trì, 
bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo phục vụ sản xuất 
tốt. Theo dõi tình trạng thiết bị, kịp thời sửa chữa 
thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất. 

•    Tiếp tục áp dụng các biện pháp phấn đấu giảm 
tỷ lệ chi phí tiêu hao năng lượng (điện, hơi nóng) từ 
1% đến 3%.

Công	tác	khoa	học	kỹ	thuật	và	đảm	bảo	
chất	lượng
•  Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực 
hiện quy trình công nghệ nhằm đảm bảo ổn định 
chất lượng sản phẩm tại các đơn vị trong Công ty.

•    Tiếp tục nghiên cứu, khai thác các nguồn nguyên 
vật liệu có chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh áp 
dụng cho sản xuất

•    Sản xuất săm xe máy từ cao su butyl, hoàn thiện 
công nghệ để ổn định chất lượng giảm tỷ lệ phế.

•   Nghiên cứu sử dụng máng cứng nối đầu săm xe 
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đạp thay thế máng cao su để ổn định đầu nối.

•   Nghiên cứu sản xuất săm 4.00-8 TR13 từ cao su 
thiên nhiên thay thế cao su butyl hiện nay nhằm tiết 
giảm chi phí sản xuất.

•   Nghiên cứu cải thiện chất lượng lốp ô tô với các 
nội dung chính: Cải thiện khả năng chịu mòn của 
lốp, cải thiện hiện tượng nứt rãnh hoa đối với lốp hoa 
dọc, nâng cao chất lượng ngoại quan, giảm tỷ lệ sửa 
chữa lốp (đặc biệt đối với các quy cách lốp cỡ vành 
13-15 inch).

•   Rà soát điều kiện lưu hóa sản phẩm hợp lý hóa chi 
phí năng lượng.

•   Nghiên cứu hợp lý và tối ưu hoá các đơn pha chế, 
thiết kế thi công săm lốp xe đạp, xe máy, ô tô và lốp 
nông nghiệp nhằm hợp lý hoá chi phí nguyên vật 
liệu, tiết giảm chi phí.

•   Thiết kế các sản phẩm săm lốp xe đạp, xe máy, ô 
tô các loại đáp ứng yêu cầu đa dạng hoá sản phẩm 
của thị trường.

•   Nghiên cứu các đơn pha chế sử dụng cho các sản 
phẩm cao su kỹ thuật đặc biệt.

•    Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện định mức tiêu 
hao vật tư, lao động… phù hợp với những thay đổi 
về thiết bị, công nghệ và nguyên vật liệu. Kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện đúng định mức, đảm bảo tiết 
kiệm vật tư và ổn định chất lượng sản phẩm. 

•    Xây dựng, đào tạo đội ngũ quản lý, bồi dưỡng, tạo 
điều kiện cho cán bộ kỹ thuật viên học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn.

Công	tác	đầu	tư	xây	dựng	cơ	bản
• Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư XDCB 
theo kế hoạch năm của Công ty, đảm bảo công tác 
đầu tư hiệu quả kinh tế, kịp thời phục vụ sản xuất.

• Nghiên cứu và triển khai các bước chuẩn bị 
Dự án xây dựng nhà máy mới và di dời sản xuất từ 
nhà máy cũ về địa điểm mới.

Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Sao Vàng - Hoành 
Sơn, nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng 
bằng nguồn vốn vay của Công ty CP Tập đoàn Hoành 
Sơn, trong đó và thay đổi bổ sung thành viên góp 
vốn mới với tỷ lệ góp vốn là:

•   Công ty CP Tập đoàn Hoành sơn: 44,59%.

•  Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hưng Thịnh 
Phát: 29,41%.

•   Công ty CP Cao Su Sao Vàng: 26%.

THỰC	HIỆN	CÁC	DỰ	ÁN	ĐẦU	TƯ
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04	BÁO	CÁO	CỦA	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ
               
  Tình	hình	chung
														 	Hoạt	động	của	HĐQT	năm	2019
														 	Phương	hướng	hoạt	động	của	HĐQT	năm	2020
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Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2019 Thực hiện So sánh (%)

Giá trị sản xuất CN theo giá thực 
tế

Tỷ đồng 921.552 897.392  97,38

Doanh thu Tỷ đồng 922.00 929.147 100,67

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 21 51.71 246,24

TÌNH	HÌNH	CHUNG
Năm 2019 là một năm khó khăn đối với ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm cao su nói chung và hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã quán triệt công tác chỉ đạo 
để bảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó. Với nhận thức trên HĐQT 
đã chủ động bám sát việc thực hiện các nhiệm vị sản xuất kinh doanh từng tháng, quý và cùng với nỗ lực 
của Ban điều hành, tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2019 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã có kết quả 
sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

Nhận xét: Chỉ tiêu sản xuất sản phẩm năm 2019 đạt 97,38% kế hoạch đề ra đầu năm, chỉ bằng 94,5% so với 
năm 2018. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm của chỉ tiêu này do sự thiếu hụt lao động, làm ảnh hưởng đến 
sản lượng sản xuất của toàn Công ty.

Bên cạnh đó, nhờ nỗ lực điều hành và bám sát thị trường của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty, kịp thời có 
những chính sách giá bán phù hợp với từng giai đoạn của thị trường mà Công ty hoàn thành kế hoạch đề 
ra với các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu năm 2019 đạt929.147 tỷ đồng, vượt mức kế 
hoạch đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 246% so với kế hoạch đầu năm, nguyên nhân có thể kể đến do Công ty kiểm 
soát chặt chẽ việc tiết giảm chi phí bán hàng, chi phí tài chính và định mức sản phẩm.

Hình ảnh một số sản phẩm lốp xe máy có săm của SRC

STT
Số nghị 

quyết/ Quyết 
định

Thời gian Nội dung

1 09/NĐ-HĐQT 19/01/2019
Phiên họp HĐQT lần thứ 01: Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I và 
các giải pháp triển khai thực hiện

2 10/QĐ-HĐQT 21/01/2019 Giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019

3 14/QĐ-HĐQT 22/01/2019 Phê duyệt danh sách nhà cung cấp vật tư nhóm I năm 2019

4 21/QĐ-HĐQT 12/02/2019 Cử cán bộ đi nước ngoài (Campuchia)

5 22/QĐ-HĐQT 12/02/2019 Nghỉ hưu chế độ BHXH của ông Mai Chiến Thắng

6 22a/QĐ-HĐQT 20/02/2019

Phê duyệt kế hoạc lựa chọn nhà thầu

Giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư 

Công trình: Thay thế thiết bị, hạ công suất máy biến áp 1000 KVA-
10/0,4KV xuống 250KVS -10(22)0,4KV, cải tạo biến áp chi nhánh 
CTCP Cao su Sao Vàng tại Thái Bình để phù hợp với cáp điện áp vận 
hành 22KV

7 35/NĐ-HĐQT 27/02/2019
Phiên họp HĐQT lần thứ 2 năm 2019: Bổ nhiệm có thời hạn Ông 
Nguyễn Việt Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 
01/03/2019

8 36/QĐ-HĐQT 28/02/2019 Bổ nhiệm Tổng giám đóc Công ty

9 39/NĐ-HĐQT 14/03/2019 Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

10 42/QĐ-HĐQT 21/03/2019

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu

Hạng mục: Mua hơi nóng phục vụ sản xuất tại chi nhánh CTCP Cao 
su Sao Vàng tại Thái Bình

11 45/NĐ-HĐQT 29/03/2019
Phiên họp HĐQT lần thứ 3 năm 2019: Giao kế hoạch sản xuất kinh 
doanh quý II năm 2019.

12 46/QĐ-HĐQT 30/03/2019 Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019

13 47/QĐ-HĐQT 04/04/2019 Công tác tổ chức nhân sự: Giải thể Trung tâm Cao su Kỹ thuật

14 56/QĐ- HĐQT 10/04/2019
Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2019

15 57/NĐ-HĐQT 10/04/2019
Thông qua Báo cáo tài chính, Kế hoạch phân chia lợi nhuân năm 
2018

16 66/NĐ-HĐQT 27/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HOẠT	ĐỘNG	CỦA	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ	NĂM	2019
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STT
Số nghị 

quyết/ Quyết 
định

Thời gian Nội dung

17 70/QĐ-HĐQT 06/05/2019 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Trung Quốc)

18 74/QĐ-HĐQT 13/05/2019

Phê duyệt báo cáo KTKT

Hạng mục: Thay thế thiết bị, hạ công suất máy biến áp 1000 KVS-
10/0,4KV xuống 250 KVS-10(22)/0,4KV cải tạo biến áp chi nhánh 
CTCP Cao su Sao Vang tại Thái Bình để phù hợp với cáp điện áp vận 
hành 22KV

19 75/QĐ-HĐQT 10/05/2019
Phê duyệt Báo cáo KTKT

Hạng mục: Đầu tư 01 máy nối đầu bang tải B=1600

20 76/QĐ-HĐQT 20/05/2019

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầy

Giai đoạn: Đầu tư xây dựng công trình

Công trình: Thay thế thiết bị, hạ công suất máy biến áp 1000 KVA-
10/0,4KV xuống  250KVS-10(22)/0,4KV, cải tạo biến áp chi nhánh 
CTCP Cao su Sao Vàng tại Thái Bình để phù hợp với cáp điện áp vận 
hành 22 KV

21 77/QĐ-HĐQT 20/05/2019 Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2019

22 78/QĐ- HĐQT 21/05/2019
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Hạng mục: Đầu tư 01 máy nối đầu bang tải B=1600

23 91/QĐ-HĐQT 14/06/2019
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Hạng mục: Đầu tư 01 máy làm sạch khuân kiểu phun cát

24 93/QĐ-HĐQT 25/06/2019
Phê duyệt Báo cáo KTKT

Hạng mục Đầu tư 01 máy lưu hóa yếm 160 tấn

25 98/QĐ-HĐQT 06/07/2019 Cử ông Nguyễn Việt Hùng – TGĐ đi công tác nước ngoài

26 102/QĐ-HĐQT 23/07/2019
Phê duyệt KHLCNT

Hạng mục: Đầu tư 02 máy lưu hóa yếm 160 tấn

27 108/NQ-HĐQT 31/07/2019
Thông qua BCTC 6 tháng năm 2019; Giao kế hoạch SXKD quý 3 năm 
2019; KH triển khai quy hoạch CB; Phân công nhiệm vụ TV. HĐQT

28 109/QĐ-HĐQT 25/06/2019 Giao kế hoạch SXKD quý 3 năm 2019

29 113/QĐ-HĐQT 16/08/2019 Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch ĐT-XDCB năm 2019

30 119/QĐ-HĐQT 06/09/2019
Phê duyệt báo cáo KTKT

Hạng mục: Đầu tư 03 tháp giải nhiệt

31 129/QĐ-HĐQT 16/09/2019 Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch ĐT-XDCB năm 2019

32 131/NQ-HĐQT 20/09/2019
Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ; Kế hoạch thực hiện quy 
trình bổ nhiệm P.TGĐ Công ty

HOẠT	ĐỘNG	CỦA	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ	NĂM	2019

STT
Số nghị 

quyết/ Quyết 
định

Thời gian Nội dung

33 144/NQ-HĐQT 19/10/2019 Thông qua BCTC quý 3 năm 2019;

34 146/QĐ-HĐQT 19/10/2019 Giao kế hoạch SXKD quý 4 năm 2019

35 145/NQ-HĐQT 19/10/2019
Triệu tập cuộc họp bất thường ĐHĐCĐ lần thứ nhất năm 2019 theo 
đơn đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu 24,49% cổ phần có quyền 
biểu quyết

36 152/QĐ-HĐQT 23/09/2019
Phê duyệt báo cáo KTKT

Hạng mục: Đầu tư 01 máy thành hình tự động 25’’

37 153/QĐ-HĐQT 23/09/2019
Phê duyệt báo cáo KTKT

Hạng mục: Đầu tư 01 lưu hóa 75’’

38 160/QĐ-HĐQT 25/11/2019 Giải thể phòng KHKV, thành lập phòng KHVT

39 164/NQ-HĐQT 30/11/2019
Thông qua chủ trương bổ nhiệm lạo chức vụ P.TGĐ đối với ông 
Nguyễn Quang Hào

40 179/QĐ-HĐQT 12/12/2019
Phê duyệt KHLCNT

Hạng mục: Đầu tư 01 máy thành hình tự động 25’’

41 180/QĐ-HĐQT 12/12/2019
Phê duyệt KHLCNT

Hạng mục: Đầu tư 01 máy lưu hóa 75’’

42 192/NQ-HĐQT 28/12/2019
Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Lâm 
Thái Dương

43 193/QĐ-HĐQT 28/12/2019
Bổ nhiệm ông Phan Duy Phức giữ chức Người phụ trách quản trị 
Công ty

44 195/NQ-HĐQT 28/12/2019
Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối vơi sông 
Phạm Hoành Sơn

Hình ảnh một số sản phẩm lốp xe đạp của SRC



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019Thách thức mọi con đường 5554

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu là 

TV. HĐQT
Ngày không còn 

là TV.  HĐQT

Số buổi 
họp

tham dự
Tỷ lệ

1 Phạm Hoành Sơn Chủ tịch HĐQT 16/12/2019 2/2 100%

2 Lâm Thái Dương TV HĐQT 30/12/2015 12/12 100%

3 Nguyễn Việt Hùng TV HĐQT-TGĐ 28/4/2018 12/12 100%

4 Nguyễn Thanh Tùng TV HĐQT-KTT 26/4/2016 16/12/2019 10/10 100%

5 Ngô Tuấn Anh
TV HĐQT, 
TP.TCHC

26/4/2016 27/4/2019 4/4 100%

6 Nguyễn Công Tuấn TV HĐQT 26/4/2016 27/4/2018 1/4 25%

7 Nguyễn Văn Hùng TV HĐQT 27/4/2019 7/8 87.5%

8 Nguyễn Văn Thành TV HĐQT 27/4/2019 7/8 87.5%

HOẠT	ĐỘNG	CỦA	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ	NĂM	2019
Các	cuộc	họp	của	Hội	đồng	quản	trị

Các	nghị	quyết,	quyết	định	của	Hội	đồng	quản	trị
Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 13 Nghị quyết và 31 Quyết định liên quan đến công tác điều 
hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác, ...Các Nghị quyết, Quyết định của 
Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều 
lệ Công ty.

Hoạt	động	giám	sát	của	HĐQT		đối	với	Ban	điều	hành	được	thực	hiện
Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức 
chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, nâng 
cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển 
khai hoặc thoái vốn đối với các dự án đầu tư.

Qua quá trình kiểm điểm công tác, cho thấy Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nghị quyết và kết 
luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao đáng ghi nhận.

Công	ty	chưa	có	các	tiểu	ban	trực	thuộc	HĐQT

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2020

1 Giá trị sản xuất CN Tỷ đồng 358

2 Doanh thu tiêu thụ Tỷ đồng 916

3 Lợi nhuận Tỷ đồng 21

PHƯƠNG	HƯỚNG	HOẠT	ĐỘNG	CỦA	HĐQT	NĂM	2020

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty năm 2020. 
Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng quản 
trị, điều hành gồm một số nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị cần kiên quyết thực hiện các giải 
pháp sau đây:

•   Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung giám sát hoạt đông của Ban 
điều hành, các bộ quản lý các mặt hoạt động của Công ty

•   Đề xuất với Ban điều hành các giải pháp quản  lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng. Hoàn 
thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý với đại lý, nhà phân phối.

•   Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, có chính sách giữ người có trình độ cao, tay nghề 
giỏi, từng bước tăng thu nhập cho người lao động.

•   Xây dựng cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Công ty theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và tăng 
hiệu quả.

• Rà soát để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án di dời và sản xuất lốp Radial.
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05BÁO	CÁO	CỦA	BAN	KIỂM	SOÁT
               HOạt	động	của	Ban	kiểm	soát	năm	2019
	 	 Tình	hình	kiểm	tra	giám	sát	các	mặt	hoạt	động	của	Công	
														 ty	năm	2019
	 	 Ban	kiểm	soát	nhận	xét	và	kiến	nghị
	 	 Phương	hướng,	nhiệm	vụ		của	BKS	năm	2020	
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Thành	viên	Ban	kiểm	soát
HOẠT	ĐỘNG	CỦA	BAN	KIỂM	SOÁT

Trong năm 2019, BKS đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể 
tới các thành viên BKS trên các mặt hoạt động của Công ty. Kiểm tra, kiểm soát thường xuyên các hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 
Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, 
kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

•  Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

•  Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;

•  Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019;

•  Kiểm soát thực hiện việc thoái vốn của Công ty tại Công ty CP Philip Carbon Black và Công ty TNHH Sao 
Vàng - Hoành Sơn theo đúng các quy định của pháp luật;

•  Kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm; 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban kiểm soát, các thành viên 
Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện một cách tốt nhất công việc mình được phân công.

•  Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

•  Giám sát việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo 
quyền lợi cho các cổ đông.

STT Họ và tên  Chức danh 
Ngày bắt đầu 
là thành viên 

BKS

Ngày không 
còn là thành 

viên BKS
Lý do

1  Ông Trần Minh Tuấn Trưởng BKS 26/04/2016

2  Ông Hoàng Đức Dũng  TV BKS 26/04/2016 27/4/2019 Từ nhiệm

3  Ông Trần Đình Tùng  TV BKS 26/04/2016 27/4/2019 Từ nhiệm

4 Bà Vũ Thị Mai Nhung  TV BKS 27/04/2016

5
 Bà Nguyễn Thị Hồng 
Phượng

  TV BKS 27/04/2016

TÌNH	HÌNH	KIỂM	TRA	GIÁM	SÁT	CÁC	MẶT	HOẠT	ĐỘNG	CỦA	CÔNG	TY	NĂM	2019

Kiểm	soát	công	tác	tài	chính	kế	toán,	Báo	cáo	tài	chính	năm
Tổ	chức	công	tác	kế	toán
•  Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước;

•  Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn 
mực kế toán Việt Nam, các văn bản hiện hành của Nhà nước;

•  Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Định kỳ, Công 
ty thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) 
đầy đủ theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

Báo	cáo	tài	chính	năm	2019
•  BCTC năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

•  Qua thẩm tra báo cáo, thảo luận trực tiếp với kiểm toán viên và xem xét các tài liệu liên quan, BKS nhận 
thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, 
nguồn vốn trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển 
tiền tệ năm 2019, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp 
lý có liên quan.

•  BKS nhất trí với các số liệu cũng như báo cáo của kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2019, 
số liệu chi tiết do đại diện của Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

Đầu	tư	tài	chính	và	góp	vốn	vào	doanh	nghiệp	khác
•  Công ty thực hiện góp vốn liên doanh, liên kết thành lập Công ty TNHH Sao Vàng Hoành Sơn để triển khai 
thực hiện dự án “Tổ hợp Thương mại và Nhà ở Sao Vàng - Hoành Sơn”. Vốn điều lệ Công ty TNHH Sao Vàng 
Hoành Sơn tính đến thời điểm ngày 31/12/2019 là 500 tỷ đồng. Thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước 
về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Sao Vàng - Hoành Sơn: Công ty đang xây dựng kế hoạch, lộ trình thoái 
phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Sao Vàng - Hoành Sơn trên cơ sở theo đúng các quy định của 
pháp luật và bảo toàn vốn đầu tư. 

•  Về việc thoái vốn tại Công ty CP Philip Carbon Black Việt Nam theo Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Công ty đang phối hợp tích cực với Công ty CP 
Cao su Đà Nẵng (DRC) và Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền nam (CSM) thực hiện các công việc liên quan 
để thoái vốn toàn bộ khoản đầu tư này, dự kiến đến cuối quý 2/2020 hoàn thành việc thoái vốn. Tính tới thời 
điểm ngày 31/12/2019 Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng tổn thất cho khoản đầu tư góp vốn trên với 
số tiền: 4.169.732.670 đồng.

Công	tác	đầu	tư	xây	dựng	cơ	bản
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2019 chủ yếu là thực hiện các hạng mục đầu tư mua sắm một 
số máy móc thiết bị lẻ, việc xác định nhu cầu đầu tư thay đổi thường xuyên cho phù hợp với tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư. Công tác đầu tư xây dựng 
cơ bản triển khai chậm so với kế hoạch. 
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TÌNH	HÌNH	KIỂM	TRA	GIÁM	SÁT	CÁC	MẶT	HOẠT	ĐỘNG	CỦA	CÔNG	TY	NĂM	2019

Kiểm	soát	các	Nghị	quyết,	Quyết	định	của	Hội	đồng	quản	trị	năm	2019
Năm 2019, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư 
xây dựng. BKS được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, quyết định và văn bản của Hội 
đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông 
năm 2019, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 đã thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 3% được chi trả cho các cổ đông theo quy định của Nhà nước và 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019.

- Việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo quyền 
lợi của các cổ đông.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 như báo cáo của Hội đồng quản trị. 

Kiểm	soát	các	nội	dung	hoạt	động	của	Ban	điều	hành
BKS không nhận được các đơn thư kiến nghị hay đề xuất của cổ đông về việc đề nghị kiểm tra, xác minh các 
vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty.

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện việc điều hành công ty một cách thống nhất, tập trung, đúng theo 
chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ.

Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019: Các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân 
đã được nêu tại Báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Ban điều hành.

Chỉ tiêu Đơn vị
Kế hoạch năm 

2019
Thực hiện năm 

2019
TH 2019/KH

1. Giá trị SXCN

+ Theo giá cố định: Tỷ đồng 363 349,44 96,3%

+ Theo giá thực tế Tỷ đồng 921,55 897,39  97,4%

2. Doanh thu Tỷ đồng 922 926,27 100,5%

3. Lợi nhuận trước thuế   Tỷ đồng 21 51,15 243,6%

Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, các hợp đồng tiêu thụ sản 
phẩm Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm 
soát thấy Công ty đã tuân thủ quy định của nhà nước và quy chế của Công ty.

Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển 
khai và hoạt động.

Đánh	giá	sự	phối	hợp	hoạt	động	giữa	Ban	Kiểm	soát	với	Hội	đồng	quản	trị,	Ban	
Điều	hành
Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, BKS luôn phối hợp, trao đổi và 
đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết 
định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, 
chế độ quy định.

Ý	kiến	của	các	cổ	đông
BKS không nhận được ý kiến, đơn thư nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2019.

Hình ảnh một số mẫu lốp xe chuyên dụng của SRC
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BAN	KIỂM	SOÁT	NHẬN	XÉT	VÀ	KIẾN	NGHỊ

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra năm 2020, đồng thời tăng cường tính công khai 
minh bạch, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1.  Tiếp tục rà soát sửa đổi hoàn thiện các quy chế, quy định để phù hợp với hoạt động của Công ty trên cơ 
sở các quy định của pháp luật hiện hành;

2.  Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát ổn định chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu cải tiến 
công nghệ hạ giá thành sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

3.  Tiếp tục có giải pháp tích cực, nhằm thu hồi các khoản công nợ phải thu khó đòi để đảm bảo việc sử dụng 
vốn có hiệu quả. Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác theo dõi và quản lý công nợ phải thu khách hàng.

4.  Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng, nâng cao năng 
lực hệ thống quản lý đáp ứng nhu cầu thực tế. Xây dựng chính sách đãi ngộ tốt hơn để người lao động gắn 
bó lâu dài với Công ty và thu hút thêm lao động mới;

PHƯƠNG	HƯỚNG,	NHIỆM	VỤ	CỦA	BAN	KIỂM	SOÁT	NĂM	2020
Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của BKS theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, BKS công ty kính trình 
Đại hội đồng cổ đông kế hoạch làm việc năm 2020 như sau:

1.  Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành. 
Phối hợp với HĐQT đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro, chuẩn hóa các quy định, quy chế, giám sát chặt chẽ 
việc thực hiện các quy định của Ban Tổng giám đốc;

2. Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, hoặc bất thường theo quyết 
định của người có thẩm quyền được quy định tại Điều lệ công ty;

3.  Kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành;

4.  Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính;

5.  Kiểm tra việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo 
quyền lợi của các cổ đông.

6.  Kiểm soát thực hiện việc thoái vốn của Công ty tại Công ty CP Philip Carbon Black và Công ty TNHH Sao 
Vàng - Hoành Sơn theo đúng các quy định của pháp luật và bảo toàn vốn đầu tư.

7. Thực hiện công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ công ty, của pháp 
luật, theo yêu cầu của HĐQT và Ban Điều hành.
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BÁO	CÁO	TÀI	CHÍNH	KIỂM	TOÁN	HỢP	NHẤT	2019

BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 mời quý cơ quan, quý cổ đông xem tại website của công 
ty www.src.com.vn/co-dong/
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