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1. Thông tin khái quát

2. Quá trình hình thành và phát triển

3. Các giải thưởng tiêu biểu

4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
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THÔNG TIN CHUNG
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• Tên Công ty

• Tên viết tắt

• Mã cổ phiếu

• Vốn điều lệ

• Trụ sở chính

Công ty Cổ phần Cao Su Bến Thành

BERUB JSC

BRC

123.749.970.000 Đồng

Lô B3-1 – Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi – Đường Giáp Hải (D3) - Xã Trung Lập 

Hạ - Huyện Củ Chi - Tp. Hồ Chí Minh

• Điện thoại

• Fax

• Email

• Website

• Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp

(028) 37907619

(028) 37907461

berubco@berubco.com.vn

www.berubco.com.vn

0301150295 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

20/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 09/03/2016.

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân là Xí nghiệp 

Cao su Giải Phóng 

trực thuộc Sở Công 

nghiệp TP. Hồ Chí 

Minh, tọa lạc trong 

nội thành quận 11.

Đổi tên thành Công 

Ty Cao Su Bến 

Thành, trực thuộc 

Sở Công Nghiệp TP. 

Hồ Chí Minh.

Công ty dời về khu Công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi rộng 2 hecta và đầu 

tư mới toàn bộ thiết bị sản xuất 

hiện đại.

Đổi tên thành Công 

ty Cổ phần Cao su 

Bến Thành trực thuộc 

Tổng Công Ty Công 

Nghiệp Sài Gòn.

Tăng vốn điều lệ 

lần đầu lên 75 tỷ 

đồng.

Tiến hành đầu tư dây 

chuyền sản xuất băng 

tải cao su lõi thép, có 

tính năng vượt trội 

so với băng tải lõi vải 

thông thường, dự án đã 

được UBND TP. Hồ Chí 

Minh phê duyệt.

Cổ phiếu của BERUBCO 

được chính thức giao 

dịch tại Sở giao dịch 

chứng khoán TP. HCM 

với mã chứng khoán 

BRC.

Tăng vốn điều lệ lên 

123.749.970.000 đồng.

Tập trung hoàn thiện 

nhà máy băng tải lõi 

thép, đưa vào sử dụng 

trong năm 2015.

Đầu tư và sản xuất 

thử nghiệm dự án 

Bánh xích cao su.

1976

1994

1998

2010

2012

2015

2018

2020

2007

2011

2013
Đến thời điểm hiện nay, 

Công ty hoạt động với 

mức vốn điều lệ hơn 

123 tỷ đồng và không 

ngừng phấn đấu nhằm 

hoàn thành tốt các mục 

tiêu hoạt động hàng năm 

được ĐHĐCĐ giao phó 

cũng như đảm bảo được 

các nghĩa vụ đóng góp 

vào Ngân sách Nhà nước.
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Chứng nhận sản phẩm tiêu biểu năm 2008, 2016, 2019 • Giấy chứng nhận hệ thống Quản lý Chất lượng : ISO 9001:2000 đã 
được thông qua do tổ chức Det Norske Veritas (DNV) chứng nhận

• 6 Huy chương vàng tại Hội chợ Quốc tế hàng CN Việt Nam năm 2002 
– 2004 – 2006.

• Chứng nhận Băng tải Cao su.
• Chứng nhận dây Courroie
• Cúp vàng sản phẩm Công nghiệp hàng đầu Việt Nam
• Thương hiệu băng tải;

Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2020
Sản phẩm Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2020

Huân chương lao động hạng 3 năm 1994, 2011

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU
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THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ

• Thị trường tiêu thụ sản phẩm của BERUBCO cung cấp trong nước và xuất khẩu sang nước 

ngoài như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Ai Cập.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 

• Sản xuất sản phẩm cao su: băng tải, dây courroie, dây trân bản, vỏ ruột xe đạp - xe gắn máy, cao 

su nguyên liệu, sản phẩm cao su kỹ thuật.

• Mua bán sản phẩm cao su: Băng tải, dây courroie, dây trân bản, vỏ ruột xe đạp – xe gắn máy, cao 

su nguyên liệu, sản phẩm cao su kỹ thuật. 

• Mua bán nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành công nghiệp.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
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Tấm lót sàn xe

Dây Courroie Băng tải Bánh xích cao su

Thanh đệm băng Billiard Giảm chấn sàn rung

Phụ tùng cao su Tấm chắn bùn Băng tải lõi thép

Băng tải lõi thép chịu nhiệt

Băng tải lõi thép kháng dầu

Băng tải lõi vải chống va đập

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
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P. TGĐ KINH DOANH

P. KINH DOANH P. KẾ HOẠCH 
VẬT TƯ

P. NHÂN SỤ 
HÀNH CHÍNH

VĂN PHÒNG 

HÀ NỘI 

KHO 

THÀNH PHẨM
KHO 

VẬT TƯ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

P. TGĐ KỸ THUẬT

P. TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

XƯỞNG SẢN XUẤT P. KỸ THUẬT P. QC - KCS VÀ ISO

CẦN 

LUYỆN

COURRIOE 

CAO SU 

KỸ THUẬT

BĂNG TẢI
CƠ ĐIỆN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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Trở thành công ty sản xuất băng tải cao su 

hàng đầu tại Việt Nam, mở rộng thị trường 

trên toàn thế giới với chiến lược phát triển 

bền vững, đội ngũ công nhân sự có trình độ 

chuyên môn cao và áp dụng công nghệ tiên 

tiến vào quá trình sản xuất kinh doanh.

Đưa sản phẩm băng tải cao su với chất 

lượng tốt nhất, chịu nhiệt, kháng lửa, 

kháng hóa chất tốt, tối ưu hóa sản phẩm, 

đưa khoa học công nghệ vào sản xuất kinh 

doanh và trở thành nơi có môi trường làm 

việc lý tưởng cho cán bộ công nhân viên.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

• Tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhằm tối đa công suất máy, tăng năng suất 

lao động thông qua các biện pháp quản lý 

tiên tiến.

• Phát huy và tăng cường áp dụng các giải 

pháp kỹ thuật và quản lý nhằm tiết kiệm chi 

phí, tăng thu nhập cho người lao động.

• Tăng cường công tác quản lý từ tổ chức, 

quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, 

quản trị tài chính, quản lý các chi phí theo 

đúng quy định.

• Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

xây dựng tính chuyên nghiệp trong nghiệp vụ và 

sản xuất.

• Duy trì và phát huy Hệ thống quản lý chất lượng, 

áp dụng các phương pháp tiên tiến trong điều 

hành và sản xuất, khai thác tối đa công suất máy 

móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động, sản 

lượng từng mặt hàng, đầu tư đổi mới công nghệ 

phù hợp với nhu cầu người dùng.

• Kiểm soát chi phí hợp lý, tối ưu hóa lợi nhuận 

của Công ty.

SỨ MỆNHTẦM NHÌN

01 Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty
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• Chú trọng giữ vững thị trường hiện có, tập trung khai thác lợi thế cạnh tranh của Công ty, nâng 

cao uy tín thương hiệu chất lượng sản phẩm, nhận diện cơ hội để phát triển;

• Tăng cường công tác tiếp thị, chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường, mở rộng quy mô trong 

và ngoài nước. Tập trung công tác xuất khẩu, và quan hệ thị trường với các đối tác nước ngoài;

• Tập trung phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật;

• Xây dựng đội ngũ dày dặn kinh nghiệm không chỉ về chuyên môn mà còn phát triển tốt các kỹ 

năng quản trị, kỹ năng làm việc…;

• Chủ động trong nguồn nguyên liệu từ cao su. Phát triển ngành Công nghiệp chế biến các sản phẩm 

từ cao su tự nhiên, cao su tổng hợp không chỉ nhằm gia tăng giá trị cho doanh nghiệp mà còn góp 

phần tăng trưởng vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 
của Công ty
• BERUBCO nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về việc bảo vệ môi trường trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty. 

• Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn cán bộ công nhân viên của công ty trong việc thực hiện an toàn 

lao động, tiết kiệm năng lượng để hạn chế gây ô nhiễm cho môi trường.

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng

• Công ty thực hiện theo chính sách phát triển 

bền vững đảm bảo hài hòa các lợi ích về hoạt 

động sản xuất nhưng vẫn đảm bảo hạn chế 

tối thiểu tác động với môi trường, lợi ích xã 

hội và cộng đồng. 

• Đảm bảo các khoản đóng góp đối với cộng 

đồng như: Thuế, các nghĩa vụ và đóng góp 

xã hội khác. 

• Thực hiện các phong trào đền ơn đáp 

nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm sóc 

phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh 

hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình 

chính sách.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

02 Chiến lược phát triển trung và dài hạn
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RỦI RO KINH TẾ
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan rộng khắp toàn cầu 

gây thiệt hại đến phần lớn các quốc gia trên thế giới thì Việt 

Nam lại là một trong số ít các quốc gia ngoại lệ khi có tốc 

độ tăng trưởng GDP đạt mức dương 2.91% trong năm 2020. 

Tuy nhiên, mức tăng trưởng này là thấp nhất trong một thập 

kỷ trở lại đây. 

Là Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ 

cao su như: các loại băng tải, dây courroie.... Các sản phẩm 

này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như 

ngành thực phẩm, khai thác than, xi măng, phân bón cơ khí 

chế tạo máy và cả nông, ngư nghiệp. Do vậy ảnh hưởng của 

biến động nền kinh tế sẽ tác động đến tình hình sản xuất của 

các doanh nghiệp nói trên,điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để hạn chế rủi ro này, Công ty đã có những định hướng phát 

triển, thiết lập các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm giữ 

vững thị phần của mình trên thị trường.

CÁC RỦI RO

Nguyên liệu đầu vào sử dụng trong sản xuất các sản phẩm của Công ty chủ yếu là cao su 

thiên nhiên chiếm khoảng 70%, còn lại là cao su tổng hợp và các nguyên vật liệu khác. 

Mặc dù, nguồn cung cao su thiên nhiên chủ yếu là từ các doanh nghiệp trong nước 

nhưng giá cả của loại vật liệu này chịu ảnh hưởng từ giá cao su thiên nhiên trên thế giới. 

Thống kê từ sàn Tocom cho thấy giá cao su thiên nhiên đã tăng 112.68% tính từ mức 

đáy tháng 03/2020 đến mức cao nhất trong tháng 12/2020 và giá vẫn trong xu hướng 

tăng mạnh trở lại do thiếu hụt nguồn cung cao su. Giá cao su biến động khiến cho chi 

phí đầu vào gia tăng ảnh hướng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

RỦI RO VỀ BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

Biện pháp kiểm soát

Biện pháp kiểm soát

Là một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành, Công ty ý 

thức được rất rõ tầm quan trọng của việc bình ổn giá cả nguyên 

liệu đầu vào. Vì vậy, Công ty luôn thực hiện chiến lược củng cố 

quan hệ lâu dài với các đối tác trong nước và có kế hoạch dự trữ 

hợp lý.
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RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẦU RA

Kinh tế hội nhập làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài khi các 

doanh nghiệp bên ngoài lãnh thổ có thể dễ dàng thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó,sự 

gia nhập của các đối thủ tiềm lực tài chính lớn và công nghệ hiện đại cho ra các sản phẩm đa dạng với 

mức giá cạnh tranh, đã tạo nên sức ép lớn cho giá hàng hóa của BERUBCO.

Với chính sách linh hoạt của mình, Công ty luôn duy trì mối quan hệ uy tín và thân thiết với các khách 

hàng lâu năm. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cấp và đổi mới để quy trình sản xuất của Công ty có thể 

kiếm soát tốt các chi phí đầu vào làm giảm giá thành sản phẩm.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Công ty hoạt động kinh doanh dưới sự chi phối của hệ thống pháp luật Việt Nam và những chính sách có liên 

quan, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các quy định về 

bảo vệ môi trường và an toàn lao động... Trong đó, luật Chứng Khoán đang sửa đổi và được áp dụng vào ngày 

01/01/2021, sẽ có sự tác động đến tình hình hoạt động của Công ty.Ngoài ra, công ty cũng xuất khẩu qua các 

nước Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia…  nên chịu thêm tác động về quy định của các quốc gia 

khác.

Để hạn chế rủi ro pháp luật, Công ty luôn theo dõi và cập nhật những 

văn bản mới nhất của pháp luật của Việt Nam để có những điều chỉnh 

về hệ thống quy trình, quy định nội bộ để phù hợp với sự thay đổi đó.

Biện pháp kiểm soát

Biện pháp kiểm soát
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Trước nhiều biến động của thị trường, Công ty đã 

tăng sự chủ động khi tìm đến các giải pháp để quản 

trị dòng tiền và kiểm soát rủi ro tỷ giá, lãi suất hiệu 

quả, từ đó tránh được những cú sốc khi thị trường 

có biến động tiêu cực, giúp hoạt động kinh doanh 

của Công ty ổn định. 

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, một số rủi 

ro mang tính bất khả kháng tuy như bão lớn, 

hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng 

đến tài sản, con người và hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Đây là những rủi ro 

ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường 

gây thiệt hại rất lớn về vật chất và tinh thần 

đối với Công ty. 

Chính vì thế, Công ty cần có những biện 

pháp chủ động trong việc phòng ngừa các 

rủi ro này bằng các hợp đồng bảo hiểm về 

tài sản cũng như con người để hạn chế thấp 

nhất những tổn thất có thể xảy ra.

RỦI RO BẤT KHẢ KHÁNG

RỦI RO TỶ GIÁ

Năm 2020, tỷ giá của nhiều đồng ngoại tệ biến động mạnh do tác động của dịch Covid – 19. Sự mạnh lên 

của đồng USD đã đẩy nhiều đồng tiền chủ chốt giảm giá mạnh, trong đó đồng Việt Nam đồng cũng bị ảnh 

hưởng. Mà Công ty nhập khẩu nguyên vật liệu và mua máy móc thiết bị với đồng tiền giao dịch chủ yếu là 

USD, cũng như Công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, do vậy, tỷ giá biến động tác động trực tiếp lên 

lợi nhuận của Công ty.

Đồng thời, Công ty lập kế hoạch theo dõi sát diễn biến 

tỷ giá để có những quyết sách linh hoạt, phù hợp, sử 

dụng các công cụ phái sinh hạn chế rủi ro tỷ giá, lựa 

chọn thời điểm mua và thanh toán các khoản ngoại 

tệ tại thời điểm tỷ giá thấp, sử dụng tối ưu nguồn tiền 

hiện có để cân bằng rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh toán.

Biện pháp kiểm soátBiện pháp kiểm soát
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1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Tổ chức và nhân sự

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 

4. Tình hình tài chính

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

6. Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
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Nhưng trước sự nỗ lực hết mình BERUBCO đã đạt được mức doanh thu cao nhất trong 

vòng 5 năm gần đây, doanh thu thuần năm 2020 đạt 289 tỷ đồng tăng 6,94% so với năm 

2019. 

Doanh thu tăng chủ yếu đến từ việc cung cấp, bán các sản phẩm từ cao su đạt 272 tỷ đồng 

chiếm 94,32% trên tổng doanh thu thuần. 

Ngoài ra, doanh thu thuần còn đến từ việc bán hàng hóa tăng mạnh từ 5 tỷ đồng năm 2019 tăng 

lên 16 tỷ đồng năm 2020 tăng 270,45%. Cùng với việc quản lý tốt chi phí trong năm, lợi nhuận sau 

thuế của Công ty năm 2020 đạt 21 tỷ đồng tăng 7,91% so với năm 2019. 

Cho thấy được, Công ty đã có những chính sách đúng đắn nhằm vào hoạt động chủ lực của Công ty 

bán hàng và cung cấp các sản phẩm từ cao su.

Chi tiết doanh thu

CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2020 % Tăng (Giảm) 
2020 so với 2019

Doanh thu thuần 269.908 288.670 6,94%

Giá vốn hàng bán 199.070 215.311 8,16%

Doanh thu hoạt động tài chính 1.212 1.329 9,65%

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 24.483 26.151 6,82%

Lợi nhuận khác 133 -178 -

Lợi nhuận trước thuế 24.615 25.974 5,52%

Lợi nhuận sau thuế 19.576 21.124 7,91%

Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng) 1.582 1.706 7,84%

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2020 % Tăng (Giảm) 2020 
so với 2019

Doanh thu bán hàng hóa 4.495 16.390 270,45%

Doanh thu bán thành phẩm 265.435 272.346 2,60%

Tổng cộng 269.930 288.736 6,97%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

ĐẠT 21.124 tỷ đồng

Tăng 7,91% so với cùng kỳ

Trước diễn biến vô cùng phức tạp của bệnh dịch đã tác động đến tình hình nền kinh tế và 

cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
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CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2019

Năm 2020 Tỷ lệ

Kế hoạch Thực hiện TH2020/

KH2020

TH2020/

TH2019

1. Sản lượng sản xuất       

Băng tải lõi vải m²      163.224      158.500      162.482 103% 100%

Băng tải lõi thép m²        12.260        12.500       19.723 158% 161%

Dây courroie inch 22.877.830 25.000.000 23.040.604 92% 101%

Cao su kỹ thuật kg   1.133.188 1.170.000 1.453.595 124% 128%

2. Sản lượng tiêu thụ       

Băng tải lõi vải m²      156.708 158.500     161.101 102% 103%

Băng tải lõi thép m²   12.416        12.500 17.458 140% 141%

Dây courroie inch 22.195.418 25.000.000 26.615.210 106% 120%

Cao su kỹ thuật kg   1.075.143 1.170.000 1.412.269 121% 131%

Doanh thu thuần từ bán 
hàng và cung cấp dịch vụ

Năm 2019 Năm 2020 % Tăng (Giảm) 2018 
so với 2019

Trong nước 119.114 199.476 67,47%

Xuất khẩu 70.794 89.194 25,99%

Tổng doanh thu 269.908 288.670 6.95%

Công ty tích cực đẩy mạnh hoạt động bán 

hàng và cung cấp dịch vụ, vì vậy doanh 

thu từ hoạt động bán hàng trong nước 

đạt 199 tỷ đồng chiếm 69,1% trên tổng 

doanh thu, tăng mạnh 67,47% so với 

năm 2019. Thêm vào đó, doanh thu xuất 

khẩu đạt 89 tỷ đồng năm 2020, chiếm 

30,90% trên tổng doanh thu thuần, tăng 

25,99% so với năm 2019. 

Nguyên nhân là do hiện nay các nhà 

cung ứng ở Trung Quốc, Hàn Quốc đã 

ngừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19, nhiều khách hàng chuyển 

hướng nhập khẩu hàng từ Việt Nam, tạo 

điều kiện thuận lợi cho BERUBCO xuất 

khẩu ra nước ngoài.

Sản lượng sản xuất năm 2020:Doanh thu trong nước và xuất khẩu:
Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng
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STT Thành viên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Huỳnh Tấn Siêu Chủ tịch HĐQT 0

2 Diệp Xuân Trường Thành viên HĐQT 0

3 Phạm Đình Nhật Cường Thành viên HĐQT 0

4 Nguyễn Trần Nghiêm Vũ Thành viên HĐQT 0,13%

5 Nguyễn Việt Hà Thành viên HĐQT 0

II BAN ĐIỀU HÀNH

1 Nguyễn Trần Nghiêm Vũ Tổng Giám Đốc 0,13%

2 Huỳnh Anh Tuấn Phó Tổng Giám Đốc 0,02%

3 Lưu Thị Tố Như Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán Trưởng 0,008%

III BAN KIỂM SOÁT

1 Dương Hoài Trinh Trưởng Ban Kiểm Soát 0.008%

2 Phạm Thị Thu Hường Thành viên BKS 0

3 Lương Thị Ánh Nguyệt Thành viên BKS 0

4 Trần Nguyễn Huy Hùng Thành viên BKS 0

Sơ yếu lí lịch Hội đồng Quản trị
Danh sách Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

Tổ chức và nhân sự

Năm sinh 1964
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Kỹ Sư

Năm sinh 1980
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ điện Nông nghiệp

“

“
”

”

ÔNG HUỲNH TẤN SIÊU - Chủ tịch HĐQT

ÔNG DIỆP XUÂN TRƯỜNG - Thành viên HĐQT

1986 - 1989
Giáo viên dạy nghề tại trường Công Nghiệp Chứng Khoán Cao Su 

Đồng Phú thuộc Tổng Cao Su Việt Nam

1989 đến nay
Thành viên HĐTV, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư tại Công ty 

TNHH MTV Cao Su Bình Long

Tháng 10/2003 đến nay Thành viên HĐQT CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long

Tháng 5/2020 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

4/2005 – 12/2008
Nghiên cứu viên - Phòng đo lường tự động hóa Viện cơ điện  

Nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

01/2009 – 12/2010
Chuyên viên Ban Quản lý kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp Cao su  

Việt Nam

12/2010 – 11/2018
Chuyên viên Ban Quản lý kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp Cao su  

Việt Nam

12/2018 - nay Phó Trưởng Ban Công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Quá trình công tác

Quá trình công tác
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Năm sinh 1962
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính-Kế toán

Năm sinh 1967
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Kỹ sư thiết kế máy

“

“
”

”

ÔNG PHẠM ĐÌNH NHẬT CƯỜNG - Thành viên HĐQT

ÔNG NGUYỄN TRẦN NGUYÊN VŨ 

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Từ 1981 - 1985 Kế toán giá thành tổng hợp tại Nhà máy XMKL

Từ 1985 - 1996 Kế toán tổng hợp tại Công ty XMHT1

Từ 1996 - 2001 Phó phòng Kế toán- TKTC Công ty XMHT1

Từ 2001 - 2003 Phụ trách phòng Kế toán- TKTC Công ty XMHT1

Từ 2003 - 2009 Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc  Công ty Cổ phần XMHT1

Từ 2009 đến nay Thành viên HĐQT CTCP Cao su Bến Thành, 

Từ 1991-2002 Quản đốc xưởng đế giày Công ty công nghiệp Cao su Rubimex

Từ 2002 - 2005 Phó phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bến Thành

Từ 2006 – 2007 Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bến Thành

Từ 2007 - 2016 Phó Tổng giám đốc CTCP Cao su Bến Thành

Từ 2016 đến nay Tổng giám đốc CTCP Cao su Bến Thành

Quá trình công tác

Quá trình công tác

Tổ chức và nhân sự

Năm sinh 1979
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân vật lý

“

”

ÔNG NGUYỄN VIỆT HÀ - Thành viên HĐQT

Từ 2002 – 2006 Chuyên viên P.Kỹ thuật Cơ điện - Công ty Thuốc Lá Bến Thành

Từ 2006 – 2008 Phó Giám đốc XN thuốc lá Bến Thành 2 - Công ty Thuốc Lá Bến Thành

Từ 2008 – 2010 Phó Giám đốc - Nhà máy thuốc lá Bến Thành

Từ 2010 – 2013 Phó phòng P. Kỹ thuật Công nghệ - Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn 

Từ 2010 – 2015 Phó phòng P. Kỹ thuật Chất lượng - Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn

Từ 2015 – nay Giám đốc P. Kỹ thuật Chất lượng - Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn

Quá trình công tác
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Tổ chức và nhân sự

Sơ yếu lí lịch Ban Tổng giám đốc Sơ yếu lí lịch Ban kiểm soát

Năm sinh 1974
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tin học

Năm sinh 1980
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

Năm sinh 1966
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính - Kế toán

“ “

“”
”

”

ÔNG HUỲNH ANH TUẤN - Phó Tổng Giám đốc BÀ DƯƠNG HOÀI TRINH - Trưởng Ban Kiểm Soát

BÀ PHẠM THỊ THU HƯỜNG - Thành viên Ban Kiểm Soát

Từ 2002 - 2004 Cán bộ Phòng Kinh doanh Công ty Cao su Bến Thành

Từ 2004 -2007 Phó Phòng kinh doanh Công ty Cao su Bến Thành

Từ 2007 - 2014 Trưởng Phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Từ 2014 - 2016 Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Từ 2016 - Tháng 6/2020 Trưởng Phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Tháng 7/2020 đến nay Phó Tổng Giám đốc CTCP Cao su Bến Thành

Từ 2002– 2003 Làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Xây Dựng Bảo Châu

Từ 2003 – 2004 Làm việc tại Công ty TNHH Thương Mại Đông Nam Phát

Từ 2004 - 2005 Làm việc tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa

Từ 2008 đến nay Làm việc tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Từ 1991 – 2007 Làm việc tại Công ty cao su Kontum

Từ 2008 - nay
Làm việc tại Ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su 

Việt Nam

Từ 2015 đến nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

Quá trình công tác Quá trình công tác

Quá trình công tác
Năm sinh 1980
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

“

”

BÀ LƯU THỊ TỐ NHƯ

Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

Từ 2002 – 2005 Kế toán tổng hợp tại Công ty In Hồng Phúc

Từ 2006 – 2007 Kế toán thanh toán tại Công ty Cao su Bến Thành

Từ 2007 – đến nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Từ 2017 – đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Quá trình công tác
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Năm sinh 1983
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán

“

”

BÀ LƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT - Thành viên Ban Kiểm Soát

Từ 2004 - 2014
Công tác tại Trung tâm Công nghệ phần mềm Sài Gòn – Tổng Công 

ty Công nghiệp Sài Gòn

Từ 04/2015 đến nay
Công tác tại phòng Kế hoạch Kinh doanh – Tổng Công ty Công nghiệp 

Sài Gòn

Quá trình công tác

Tổ chức và nhân sự

Năm sinh 1983
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán

“

”

ÔNG TRẦN NGUYỄN HUY HÙNG- Thành viên Ban Kiểm Soát

T Ừ 10/2003 đến 2019 Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Quá trình công tác

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2020

- Ông Trần Minh – Chủ tịch HĐQT – Từ nhiệm ngày 29/05/2020.

- Ông Vũ Quốc Vinh – Thành Viên HĐQT – Từ nhiệm ngày 29/05/2020.

- Ông Huỳnh Tấn Siêu – Chủ tịch HĐQT – Mới trúng cử ngày 29/05/2020.

- Ông Huỳnh Anh Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc – Bổ nhiệm ngày 01/07/2020.

- Ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên HĐQT – Mới trúng cử ngày 29/05/2020.

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

I Theo trình độ lao động 184 100,00%

1 Trình độ đại học, cao đẳng 44 23,91%

2 Trình độ trung cấp 6 3,26%

3 Trình độ lao động phổ thông 134 72,83%

II Theo loại hợp đồng lao động 184 100,00%

1 Hợp đồng không thời hạn 116 63,04%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 0 0,00%

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 68 36,96%

III Theo tính chất lao động 184 100,00%

1 Trực tiếp sản xuất 115 62,50%

2 Không trực tiếp sản xuất 69 37,50%

Số lượng cán bộ công nhân viên
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Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Thu nhập bình quân 

(Triệu đồng/người/tháng)
97 100 122 138

Thu nhập bình quân

Chính sách nhân sự

• Ngoài các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo trong thời gian thử việc, hàng năm căn cứ vào bảng tiêu 

chuẩn chức danh và yêu cầu công việc từng vị trí cấp quản lý phòng, ban, xưởng xem xét để đề xuất 

cử người đi đào tạo đáp ứng nhu cầu công việc. 

• Phòng Nhân sự - Hành chính căn cứ vào kế hoạch đào tạo có trách nhiệm liên hệ với các trường tổ 

chức, giáo viên để tổ chức lớp học theo đúng kế hoạch.

Về đào tạo

Đào tạo chuyên môn

Các chế độ đào tạo – huấn luyện:

Tổ chức và nhân sự

2017 2018 2019 2020

Biểu đồ thu nhập bình quân người lao động

50

100

150

100

97

122

138

Triệu đồng/năm

 Đào tạo quy hoạch:

• Đối với các khóa đào tạo quy hoạch cán bộ là 

cấp trung trở lên hàng năm thông qua đánh 

giá năng lực công việc hoặc bỏ phiếu tín 

nhiệm, Phòng Nhân sự - Hành chính đề xuất 

các khóa đào tạo phù hợp cho cán bộ được 

quy hoạch.

• Đối với quy hoạch cán bộ là nữ việc đào tạo 

được xem xét bởi ban Tổng Giám đốc để đạt 

được đội ngũ cán bộ quản lý nữ đủ năng lực 

kế thừa, duy trì ở mức từ 30% trở lên cán bộ 

quản lý cấp trung là nữ.

• Trong trường hợp công ty cử người lao động 

tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo do bên 

ngoài tổ chức: 

• Trong trường hợp công ty cử người lao động 

tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo do bên 

ngoài tổ chức: 

- Công ty có trách nhiệm thanh toán tiền 

học phí, tài liệu và chi phí thực tập (nếu có) 

cho người được cử đi học.

- Người được cử đi học được hưởng mức 

lượng theo quy định của Nhà nước.
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Về tuyển dụng

BERUBCO tuyển dụng với tiêu chí đúng người đúng 

việc. Các ứng viên phải đáp ứng các điều kiện cơ bản: 

có trình độ chuyên môn cơ bản, nhiệt tình và yêu 

thích công việc, có tính chủ động trong công việc, có 

tính sáng tạo.

Ưu tiên chọn lọc các hồ sơ là lao động địa phương, 

gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó 

khăn, đồng bào dân tộc thiểu số... Sau khi sàng lọc 

những hồ sơ đạt yêu cầu, Phòng Nhân sự mời ứng 

viên đến công ty để phỏng vấn, thông tin các chế độ, 

quyền lợi cũng như nghĩa vụ của lao động khi làm 

việc tại công ty và thông tin cho Trưởng bộ phận để 

chuẩn bị phỏng vấn.

Do nhu cầu công việc công ty không tuyển dụng lao 

động từ 15 đến dưới 18 tuổi, do đó bộ phận có nhu 

cầu tuyển dụng cần xác định tuổi lao động khi viết 

phiếu đề nghị tuyển dụng. Đối với lao động là trẻ em 

dưới 15 tuổi tuyệt đối không được tuyển dụng dưới 

mọi hình thức.

Môi trường công việc

-               Tại BERUBCO, công việc được sắp xếp phân công sao cho phù hợp nhất với trình độ chuyên môn 

và năng lực của từng nhân viên, đồng thời tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong từng bộ phận công tác để 

mỗi nhân viên luôn có ý thức phải nỗ lực hết mình. 

-              Bên cạnh việc thu hút nguồn nhân lực có tay nghề, Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện 

tối đa để nhân viên tham gia các khoá đào tạo học tập nâng cao trình độ chuyên môn bằng công tác tự 

đào tạo, đào tạo tại chỗ và dành sự quan tâm khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn. 

-              Văn hóa cạnh tranh công bằng được áp dụng đối với người lao động từ khâu tuyển dụng, đào tạo, 

phát triển và cơ hội thăng tiến. Ngoài ra, Công ty còn ưu tiên sử dụng lao động địa phương và đặc biệt 

tôn trọng quyền bình đẳng giới, dành cơ hội phát triển công bằng cho cả nhân viên nam và nữ.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Công ty xây dựng và ban hành Quy chế Tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Hội đồng 

quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch Lao động - Tiền lương hàng năm trên cơ sở phương án sản xuất 

kinh doanh gắn với các mục tiêu chính: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Công ty trả lương cho Người 

lao động theo kết quả và hiệu quả công việc, sử dụng tiền lương làm động lực để kích thích Người lao 

động tích cực làm việc, hoàn thành tốt số lượng, chất lượng công việc được giao, tăng năng suất lao 

động, gia tăng sản lượng và thị phần, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổ chức và nhân sự
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Về phúc lợi, đãi ngộ

- Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 

người tham gia lao động đầy đủ;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ dành cho 

các nhân viên BRC để phát hiện sớm bệnh tật, 

bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ kịp thời (nếu có);

- Trích lập các Quỹ khen thưởng và phúc lợi 

trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm. 

Trực tiếp khen thưởng đối với cá nhân và tổ chức 

có thành tích đóng góp xuất sắc trong các phong 

trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch 

sản xuất kinh doanh được gia;

- Định kỳ Công ty tổ chức cho người lao 

động và gia định đi tham quan, nghỉ dưỡng phục 

hồi sức khỏe, tạo động lực, tăng tinh thần làm 

việc;

- tâm huyết với doanh nghiệp;

-          Quỹ phúc lợi được chi theo Thỏa ước Lao 

động tập thể với các chính sách khuyến khích, 

động viên Người lao động gắn bó, tâm huyết với 

doanh nghiệp;

- Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực trong 

các hoạt động thể dục thể thao cho nhân viên 

toàn thể Công ty, Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi, 

lễ hội trung thu, khen thưởng học sinh giỏi, xuất 

sắc, trao học bổng cho con em học giỏi có hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn, tổ chức thăm hỏi tặng 

quà nhân ngày Lễ, Tết,…

- Quan tâm đến điều kiện và môi trường 

làm việc cho nhân viên: sửa chữa cải tạo nhà 

xưởng, áp dụng các biện pháp chống nóng, giảm 

tiếng ồn, khói, bụi, trang bị đầy đủ phương tiện 

làm việc, đồng phục, phương tiện bảo hộ lao 

động... Áp dụng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật 

cho người lao động làm việc trong điều kiện độc 

hại.

Về chính sách an toàn, bảo hộ lao động

- Tăng cường công tác an toàn - Vệ sinh lao động trong môi trường làm việc; phòng, chống cháy, 

nổ, bão lụt; duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp, từ đó tạo môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn 

và thân thiện, tạo tiền đề cho phát triển bền vững thương hiệu của BRC và hội nhập ra thị trường 

quốc tế.

Tổ chức và nhân sự
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,15 2,05

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,25 1,13

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 24,22% 29,79%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 31,96% 42,31%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,51 3,11

Vòng quay tổng tài sản Vòng 3,79 3,96

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 7,25% 7,32%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 0,10% 0,10%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 0,07% 0,08%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ 

Doanh thu thuần
% 9,07% 9,05%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Hội đồng quản trị công ty thường xuyên quan tâm 

đến việc thực hiện dự án đầu tư, đáp ứng kịp thời 

nhu cầu sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu sản 

phẩm của đơn vị. 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị, theo đề xuất 

của Tổng giám đốc công ty, đã ban hành các quyết 

định phê duyệt Báo cáo đầu tư các hạng mục: máy 

nối đầu băng tải B2400mm, máy lưu hóa băng tải 

2.200mmW x 3.000mmL, máy ép thủy lực 6 tầng 

800 tấn, máy đo độ nhớt, cụm thân máy luyện kín 

75 lít, thiết bị nhỏ lẻ sản xuất sản phẩm MPE và 

phương án thay mới mái tôn và lớp cách nhiệt nhà 

xưởng sản xuất băng tải và dây courroie.

Chỉ đạo công ty khẩn trương thực hiện tốt công 

tác lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng thiết 

bị, tổ chức nghiệm thu quyết toán việc cung cấp, 

lắp đặt thiết bị theo đúng các quy định hiện hành.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam năm 2020 chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh xảy ra, Công ty Cổ 

phần Cao su Bến Thành vẫn hoàn thành tốt kế hoạch và đó là nguồn động lực để Công ty tiếp tục đề ra 

những phương án phát triển mới góp phần củng cố vị thế và vươn tầm trong tương lai. Cụ thể, doanh 

thu thuần năm 2020 đạt 289 tỷ đồng tăng 6,96% so với năm 2019. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh 

nghiệp được kiểm soát chặt chẽ và sụt giảm còn 10 tỷ đồng tương đương giảm 14,21% giúp Lợi nhuận 

trước thuế của Công ty tăng trưởng mạnh, tăng 1,4 tỷ đồng tương đương tăng 7,85% so với năm 2019.

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
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Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán nhanh của Công ty luôn 

duy trì ở mức tốt. Trong năm 2020, các hệ 

số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán 

nhanh đạt lần lượt là 2,05 và 1,13, các chỉ số 

này giảm lần lượt so với năm 2019 là 2,15 và 

1,25 lần. Do trong năm Công ty đẩy mạnh hoạt 

động sản xuất kinh doanh, áp dụng các chính 

sách nới lỏng thời gian thu tiền đối với các 

khách hàng dẫn đến các khoản phải thu ngắn 

hạn năm 2020 tăng 20,49% so với năm 2019. 

Ngoài ra, do giá cao su trong năm giảm mạnh, 

Công ty đã nắm bắt thời cơ này mua dự trữ 

nguyên vật liệu làm cho hàng tồn kho tăng lên, 

tạo lợi thế cạnh tranh về giá cho Công ty, theo 

đó hàng tồn kho trong năm tăng lên 80 tỷ đồng 

tương đương tăng 35,79% so với năm 2019. 

Tuy có sự sụt giảm so với năm 2019, các hệ 

số về khả năng thanh toán vẫn ở mức an toàn 

đồng thời công ty luôn duy trì được vốn lưu 

động ổn định giúp công ty chủ động hơn trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2019 2020

Khả năng thanh toán ngắn hạn Khả năng thanh toán nhanh

Cơ cấu vốn

Hệ số nợ/tổng tài sản và nợ/vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2019, lần lượt là 29.48% và 41.81%. Với 

đặc điểm ngành nghề kinh doanh sản xuất cao su. Trong đó, các khoản nợ vay ngắn tăng 34 tỷ đồng tương 

đương tăng 76,92% so với năm 2019 nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty.

Năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho đạt 3,11 vòng/năm 

chậm hơn 39.64% so với năm 2019. Do hàng 

tồn kho trong năm 2020 tăng lên 80 tỷ đồng 

năm 2020 tương đương tăng 35,79% so với 

năm 2019. Nguyên nhân Công ty nắm bắt được 

tình hình dịch bệnh biến chuyển khó lường 

làm cho giá nguyên vật liệu đầu vào biến động, 

vì vậy Công ty đã có những chính sách dự trữ 

nguyên vật liệu từ 28 tỷ đồng tăng lên 38 tỷ 

đồng năm 2020 nhằm bình ổn giá, tạo lợi thế 

cạnh tranh. Bên cạnh đó, còn có sự tăng lên 

của hàng gởi đi bán tăng mạnh, từ 5 tỷ đồng 

năm 2019 lên 23 tỷ đồng tăng 326%.

Chỉ số hiệu quả sử dụng tài sản đo lường hiệu quả của 

việc sử dụng tài sản của Công ty, cho biết một đồng tổng 

tài sản thì thu về được bao nhiêu đồng doanh thu. Năm 

2020, chỉ số hiệu quả của Công ty tăng 0,02 lần so với 

năm 2019, nguyên nhân do doanh thu thuần tăng lên 

289 tỷ đồng tương đương tăng 6,96% so với năm 2019, 

cụ thể do Băng tải xuất khẩu tăng mạnh nhờ Mỹ vẫn duy 

trì chính sách áp thuế lên một số hàng hóa Trung Quốc 

làm cho một số doanh nghiệp Mỹ mua băng tải Trung 

Quốc chuyển sang mua băng tải Việt Nam.

Khả năng sinh lời

Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm có xu hướng tăng. Cụ thể hệ số lợi nhuận sau thuế/

doanh thu thuần năm 2020 đạt 7.32% tăng 0,07% so với năm 2019; hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

bình quân năm 2020 đạt 9.05% tương đương tăng 0,01% so với năm 2019. Nhờ kiểm soát chi phí quản lý 

doanh nghiệp tốt, Công ty chủ động hơn đối với các chi phí dịch vụ mua ngoài. Vì vậy, lợi nhuận công ty liên 

tục cải thiện trong thời gian qua và giúp khả năng sinh lời của Công ty trở nên tốt hơn.Cụ thể, lợi nhuận 

sau thuế của Công ty đạt 21 tỷ đồng năm 2020 tăng 7,91% so với năm 2019.
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Cơ cấu cổ đông

Thông tin cổ phiếu 

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

STT Tên tổ chức/các nhân Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu

1 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP 6.045.658 48,86%

2 Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 2.457.578 19,86%

3 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 2.310.000 18,67%

Tổng cộng 10.813.236 87,39%

Danh sách cổ đông lớn

Tổng số cổ phần   :12.374.997 cổ phần

Loại cổ phần   :Cổ phần phổ thông

Mệnh giá   :10.000 đồng/cổ phần

Số cổ phần đang lưu hành: :12.374.997 cổ phần

Cổ phiếu quỹ   :0

STT Loại cổ đông Số cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL Số lượng cổ đông

I Cổ đông trong nước 12.327.677 99,62% 263

1 Tổ chức 11.202.836 90,53% 9

2 Cá nhân 1.124.841 9,09% 254

II Cổ đông nước ngoài 47.320 0,38% 11

1 Tổ chức 39.910 0,32% 6

2 Cá nhân 7.410 0,06% 5

Tổng cộng 12.374.997 100% 274

Không có

Không có

Không có

 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Các chứng khoán khác:
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Tiêu thụ năng lượng
Tiêu thụ nước

• Công ty luôn chú trọng trong việc xây dựng định mức sử dụng các nguồn năng lượng. Tất 

cả các văn phòng, nhà máy của Công ty đều áp dụng và báo cáo tình hình sử dụng năng 

lượng định kỳ. Bên cạnh đó, việc truyền thông nội bộ cũng được thực hiện thường xuyên 

nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ công nhân viên. Hoạt động tiêu thụ 

năng lượng của các nhà máy đều tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn và định mức năng lượng 

cần thiết để hệ thống vận hành hiệu quả.

• Bên cạnh đó, những cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công 

ty luôn ý thức trong việc thực hành tiết kiệm năng lượng nhằm bảo vệ môi trường, vì 

mục tiêu bền vững của Công ty.

• Việt Nam được xếp nhóm các quốc gia thiếu nước với tổng bình quân đầu người cả 

trên phạm vi lãnh thổ là 4.400m3/người/năm (so với bình quân thế giới là 7.400 m3/

người/năm). Trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Việt Nam có nhiều yếu tố không 

bền vững. Nắm được vấn đề này, Công ty luôn tuân thủ đúng luật bảo vệ môi trường, 

chủ động thực hiện các biệc pháp phòng ngừa rủi ro ô nhiễm nguồn nước bằng việc 

xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, hành động đi đôi với 

phương châm cùng cộng đồng bảo vệ môi trường sống, khuyến khích cán bộ, công nhân 

viên sử dụng tiết kiệm nước.

Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng
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• Nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết: CBCNV được nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động, được 

hưởng nguyên lương và bảo hiểm xã hội. Những CBCNV có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng 

trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những CBCNV có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 

tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Đối với những 

nhân viên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được nghỉ phép 14 ngày mỗi năm. Ngoài 

ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty cán bộ công nhân viên lại được cộng thêm 01 ngày phép.

• Nghỉ ốm, thai sản: CBCNV Công ty được nghỉ ốm 03 ngày (không liên tục) trong năm, được hưởng 

nguyên lương và bảo hiểm xã hội. Đối với nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ với chế độ bảo hiểm theo 

đúng quy định, còn được hưởng thêm các tháng lương cơ bản do Bảo hiểm xã hội chi trả.

• Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang, thoáng mát. Đối với người lao động, 

Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, và luôn luôn tuân thủ ng-

hiêm ngặt các nguyên tắc an toàn lao động.

Bên cạnh chú trọng sản xuất kinh doanh, doanh 

nghiệp luôn có trách nhiệm trong việc chung tay 

cùng địa phương bảo vệ môi trường vì mục tiêu 

phát triển bền vững. Công ty chú trọng đầu tư hệ 

thống xử lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm và thực 

hiện nhiều biện pháp bảo vệ môi trường. Công ty cải 

tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải bằng công 

nghệ tiên tiến trong phạm vi hoạt động. 

Ngoài ra, Công ty hoàn toàn tuân thủ các chính sách 

an sinh xã hội của địa phương vùng hoạt động với 

mong muốn góp một phần lợi ích vào sự phát triển 

chung của xã hội. Đồng thời luôn quan tâm và tạo 

điều kiện để đóng góp vào các quỹ phát triển địa 

phương, các dự án xây dựng của địa phương; tham 

gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể, các công 

tác giáo dục về pháp luật về kiến thức cần thiết cho 

người dân; vận động kế hoạch hóa gia đình, phòng 

chống bệnh và dịch bệnh; tổ chức và tham gia các 

phong trào xanh, sạch, vệ sinh của địa phương; cứu 

trợ, từ thiện... đặc biệt trong vùng hoạt động chính 

của Công ty tại huyện Củ Chi…

Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

Chính sách liên quan đến người lao động Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
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1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Tình hình tài chính

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

4. Những cải tiến trong cơ cấu quản lý, tổ chức

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi 
trường và xã hội của Công ty

BÁO CÁO CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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• Trong bối cảnh Covid-19 bùng phát làm cho giá 

hàng hóa biến động tăng cao, Công ty đã có sự 

chuẩn bị tốt dự trữ nguyên vật liệu, tạo nên lợi 

thế cạnh tranh về giá với các công ty cùng ngành.

• Các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới được 

Việt Nam ký kết như: CPTPP, EVFTA và Hiệp định 

RCEP, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế 

giới, giúp doanh nghiệp cao su Việt Nam tiệm 

cận vị trí “mắt xích” quan trọng trong các chuỗi 

giá trị ngành công nghiệp chế biến cao su tăng 

5,82%, tuy không tăng cao nhưng tiếp tục giữ vai 

trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của 

ngành công nghiệp và toàn nền kinh tế.

• Sản phẩm băng tải từng bước được sự tin dùng 

trong các lĩnh vực khác như: cơ khí, khai thác đá, 

nhiệt điện, chế biến gỗ, thép, thức ăn chăn nuôi.

• Bên cạnh đó, Công ty duy trì tốt quan hệ với 

khách hàng truyền thống và giữ vững thị trường 

trong ngành than và xi măng.

• Ngành xi măng: mặc dù ngành này có khó khăn 

đến giữa năm 2020 (tiêu thụ giảm 3% so với 

cùng kỳ) nhưng tại thời điểm kết thúc năm, 

ngành xi măng đã hoàn thành kế hoạch đặt ra, 

tiêu thụ xi măng toàn ngành tăng trên 4% so với 

cùng kỳ, nhờ vậy việc tiêu thụ băng tải vào ngành 

hàng này cũng dần có chiều hướng tốt.

• Được sự đính hướng và chỉ đạo của các chủ sở 

hữu thông qua Hội đồng quản trị nên việc thực 

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 

được thuận lợi.

• Dịch Covid-19 tuy đã cơ bản được khống chế 

ở Việt Nam nhưng còn diễn biến phức tạp trên 

thế giới làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn 

cầu, ảnh hưởng tới các ngành thương mại, du 

lịch, vận tải, không ít doanh nghiệp rơi vào 

tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất, thu hẹp 

quy mô và tạm dừng hoạt động. Đối với ngành 

công nghiệp cao su, hầu hết nguyên liệu cao su 

tổng hợp, hóa chất, vải chịu lực, cáp thép hầu 

hết đến phải nhập khẩu từ nước ngoài, ngoại 

trừ cao su thiên nhiên. Vì thế đã làm tăng chi 

phí đầu vào của quá trình sản xuất làm giảm 

sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại được 

nhập khẩu từ bên ngoài. 

• Thêm vào đó, Sản phẩm băng tải của BERUBCO 

còn phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm 

nhập khẩu từ Trung Quốc, các công ty thương 

mại và nguồn băng tải đã qua sử dụng; sự cạnh 

tranh ngày càng gia tăng của các đối thủ như 

Z75, Dongil…

• Ngành than: điều kiện khai thác khó khăn do 

hầm lò phải mở sâu xuống lòng đất, chi phí 

vận chuyển cao kéo theo chi phí khai thác ngày 

càng lớn, từ đó tồn kho hàng hóa cũng lớn.

• Ngành phân bón: Một số nhà máy phân bón 

tiêu thụ chậm do xuất khẩu ít, cạnh tranh phân 

bón tư nhân, nên việc mua băng tải chậm. Bên 

cạnh đó, giá phân bón Trung Quốc thấp, vì vậy 

nhiều nhà máy tư nhân nhập về bán, dẫn đến 

tình hình tiêu thụ chậm.

Tổng tài sản của Công ty năm 2020 là 294 tỷ đồng, 

tăng 26.85% so với năm 2019. Tổng tài sản tăng 

chủ yếu là từ các khoản phải thu khách hàng tăng 

lên 77 tỷ đồng, tương đương tăng 22,49% so với 

năm 2019, vì Công ty áp dụng chính sách nới lỏng 

nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng. Bên cạnh đó, 

hàng tồn kho của Công ty đạt 80 tỷđồng tương 

đương tăng 35,79% so với năm 2019. 

Tổng nợ trong năm 2020 đạt 87 tỷđồng chiếm 

41.81% trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty, nợ 

phải trả tăng 22 tỷ đồng tương ứng tăng 34,21% 

so với năm 2019, chủ yếu là tăng các khoản vay 

ngân hàng trong năm phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Bên cạnh đó, các khoản dự phòng 

phải trả ngắn hạn tăng 2 tỷ đồng tương đương 

tăng 88,02% so với năm. Và trong năm Công ty 

không có nợ dài hạn.

CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2020 %Tăng giảm Tỷ trọng năm 
2019

Tỷ trọng năm 
2020

Tài sản ngắn hạn 140.153 177.779 26,85% 52,10% 60,67%

Tài sản dài hạn 128.833 115.253 89,46% 47,90% 39,33%

Tổng tài sản 268.985 293.033 8.94% 100% 100%

Tình hình tài sản

Tình hình nợ phải trả

CƠ CẤU TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ

CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2020 %Tăng giảm Tỷ trọng năm 
2019

Tỷ trọng năm 
2020

Nợ ngắn hạn 65.141 87.427 34,21% 99,85%    100%

Nợ dài hạn 100 0% 0,15% 0%

Tổng nợ phải trả 65.041 87.427 34,44% 100% 100%

Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh

Thuận lợi Khó khăn
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Công tác sản xuất:

• Thực hiện tốt việc duy trì ổn định chất lượng các dòng sản phẩm chủ lực của công ty: 

băng tải, dây curoa, cao su kỹ thuật… đảm bảo sự tuân thủ Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001-2015;

• Nghiên cứu áp dụng vải chịu lực mới cho dây courroie để tăng ngoại quan đạt yêu cầu 

của khách hàng.

• Thực hiện thành công nối đầu băng tải lõi thép khổ 2400mm, đây là khổ rộng băng tải lớn 

nhất từ trước đến nay mà Bến Thành thực hiện.

• Cải tiến thành công nối đầu đai lưu hóa nồi cho dây curoa làm ngoại quan đẹp hơn nhiều, 

kéo dài tuổi thọ gấp ba lần so với trước đây.

• Đưa vào vận hành máy nối đầu đai bằng điện trở giúp cho nhiệt độ ổn định hơn;

• Tham gia huấn luyện nhóm I, II, IV cho cán bộ quản lý sản xuất;

• Thực hiện đánh giá công nhân hằng tháng nhằm duy trì sự tuân thủ chấp hành tốt nội 

quy, công việc; 

• Thực hiện huấn luyện cho công nhân mới nhằm chuẩn bị lực lượng sản xuất cho dự án 

sản phẩm mới.

Hạng mục Kế hoạch

Thực hiện đến 31/12/2020 Tỷ lệ (%)

Hợp đồng Giải ngân Hợp đồng/

Kế hoạch

Giải ngân/

Hợp đồng

Thay mới mái tôn 
nhà xưởng

  1.400.000.000      1.374.907.040     1.374.907.040 98% 100%

Thay mới thân 
máy luyện kín

  2.550.000.000      2.433.728.200     2.433.728.200 95% 100%

Máy lưu hóa Băng 
tải khổ 2m, kích 
thước 2mx3m

 4.950.000.000      4.420.730.000     4.420.730.000 89% 100%

Máy ép 800 tấn   1.600.000.000      1.430.920.500     1.430.920.500 89% 100%

Máy đo độ nhớt       600.000.000         593.308.500         593.308.500 99% 100%

Tổng cộng 11.100.000.000   10.253.594.240 10.253.594.240 92% 100%

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

Công tác kỹ thuật

• Cải tiến cán tráng băng tải va đập  tăng tính năng cơ lý, tăng bám dính;

• Điều chỉnh thay đổi hóa chất cho công thức cán tráng băng tải lõi thép nhằm giảm giá 

thành và tăng bám dính Cao su – Lõi thép sau lão hóa 15%;

• Điều chỉnh công thức cao su cán tráng băng tải chịu nhiệt cải thiện bám dính Vải – Vải sau 

lão hóa; 

• Điều chỉnh giảm thời gian lưu hóa cho cao su kỹ thuật để tăng năng suất;

• Điều chỉnh thay đổi công nghệ sản xuất băng tải chịu dầu để cải thiện lỗi bị bong bóng và 

tăng bám dính.

Những cải tiến trong cơ cấu quản lý, tổ chức
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STT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 
2020

Kế hoạch 
2021

KH2021/
TH2020(%)

I SẢN XUẤT KINH DOANH

1 Tổng Doanh thu Triệu đồng 290.169 287.654 99,13

2 Giá vốn hàng bán Triệu đồng 215.311 212.538 98,71

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 25.974 26.875 103,47

4 Các khoản phải nộp ngân sách Triệu đồng 28.142 28.900 102,69

5 Cổ tức % 10% 10% -

II XUẤT NHẬP KHẨU

1 Kim ngạch nhập khẩu 1.000 USD 2.600 2.800 107,69

2 Kim ngạch xuất khẩu 1.000 USD 3.835 3.900 101,69

STT Hạng mục đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng)

1 Máy cán 2 trục và bộ đảo keo 2.020

2 Máy hút chân không 350 tấn 1.850

3 Xe nâng 2,5 tấn 500

4 Belt thép 3.630

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Phương châm của Công ty là giữ gìn và phát triển 

nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi cho sự phát triển 

ổn định và bền vững của Công ty. 

Công ty không ngừng cải tiến và nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, từ việc xây dựng hệ thống 

các quy chế, chính sách từ khâu tuyển dụng, đào 

tạo, lương thưởng đến việc triển khai các tiêu 

chuẩn quản trị nguồn nhân lực tiên tiến trên thế 

giới. 

Bên cạnh việc nâng cao năng lực nhân viên, đảm 

bảo điều kiện an toàn lao động cũng là tiêu chí 

quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực. 

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh 

nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Công ty luôn thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách 

và trách nhiệm với địa phương, đặc biệt chú trọng 

tổ chức các hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện…, 

tham gia với khối Doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

tỉnh xây dựng nhà tình thương; đóng quỹ xã hội 

ngành đường sắt và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và 

ủng hộ các hoạt động xã hội nhân đạo khác, qua đó 

xây dựng tinh thần hỗ trợ, đùm bọc trong tập thể 

nhân viên Công ty với nhau và với xã hội.

Hằng năm, BERUBCO đều thực hiện các công tác về kiểm định môi trường tại tất cả các nhà máy. Các hạng 

mục và chỉ số được đo đạc cụ thể là: vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, hơi khí độc tại các vị trí kỹ thuật.

Tất cả các chỉ tiêu đề ra về môi trường, các nhà máy của BERUBCO đều hoàn toàn đáp ứng được theo tiêu 

chuẩn, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho các cán bộ, công nhân viên tham gia quá trình sản xuất.

Bên cạnh đó, BERUBCO còn định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, vật tư, hóa chất, nhà xưởng, kho bãi để 

đảm bảo an toàn lao động.

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của 
Công ty

Kế hoạch phát triển trong tương lai

• Ngoài việc củng cố, phát triển các dòng sản phẩm hiện tại, trong tương lai gần từ 2-3 năm tới Công ty sẽ 

đầu tư thêm nhà xưởng và trang bị 01 dây chuyền sản xuất băng tải khổ lớn 2m để tăng năng suất cũng 

như đa dạng hóa kích thước sản phẩm băng tải tiêu thụ.

• Chú trọng phát triển dòng cao su kỹ thuật phục vụ trong ngành ô tô: Joint kiếng, joint phớt, tấm lót sàn…

Dự kiến trong năm 2021, Công ty triển khai đầu tư các dự án. Trong đó cụ thể như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
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1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Tổng Giám Đốc

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Năm 2020, với nhiều khó khăn thách thức, việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà 

Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt cố gắng của từng thành viên HĐQT. 

Hội đồng quản trị đã bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kịp thời định hướng đề 

xuất những giải pháp phù hợp và cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, tập thể CBCNV toàn công ty thực 

hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 với chỉ tiêu kết quả SXKD chủ yếu đạt được như sau:

Bằng sự quyết tâm mạnh mẽ và đột phá trong lãnh đạo, định hướng và xác định mục tiêu rõ ràng cụ thể 

của đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã đưa doanh thu thuần bán hàng đạt 289 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 

cột mốc cao nhất từ trước đến nay, ở mức 26 tỷ đồng.

ĐVT: Triệu đồng

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020 đều vượt so với kế hoạch năm 2020 và thực 

hiện năm 2019. Băng tải xuất khẩu tăng mạnh nhờ Mỹ vẫn duy trì chính sách áp thuế lên 

một số hàng hóa Trung Quốc làm cho một số doanh nghiệp Mỹ mua băng tải Trung Quốc 

chuyển sang mua băng tải Việt Nam. Đối với thị trường nội địa, do dịch bệnh Covid ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành làm cho lượng tiêu thụ băng tải 

trong nước có hiện tượng sụt giảm, nhất là ngành xi măng. Mặt hàng dây courroie và cao su 

kỹ thuật có sản lượng tiêu thu tăng cao so với năm 2019.

Về hoạt động kinh doanh

Diễn giải
Kế hoạch 

2020
Thực hiện 

2020

Tỷ lệ

% tăng/giảm 
TH2020/KH2020

% tăng giảm
 TH 2020/TH 2019

Tổng doanh thu và 
thu nhập khác

274.013 288.670 5,35% 6,94%

Lợi nhuận trước 
thuế

25,139 25,974 3,33% 5,52%

Dự kiến chi trả cổ 
tức/vốn điều lệ 10 10 100% 100%

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

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020 thực hiện

Lợi  nhuận trước thuế

ĐẠT 25,9 tỷ đồng

VƯỢT  3,33% so với kế hoạch
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 Với vai trò, quyền hạn và trách 

nhiệm của mình, Hội đồng quản 

trị công ty đã tích cực trong việc 

lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát 

Ban điều hành trong các hoạt 

động, kịp thời giải quyết những 

vấn đề phát sinh thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng quản trị, 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động điều hành của 

Ban Tổng giám đốc.

 Hội đồng quản trị thông qua ý 

kiến của Ban kiểm soát trong các 

đợt kiểm tra định kỳ, có chỉ đạo 

Ban điều hành tuân thủ đúng 

các quy định của pháp luật, quy 

chế, quy định của công ty nhằm 

nâng cao năng lực quản lý, sửa 

chữa kịp thời những thiếu sót, 

hạn chế trong điều hành sản 

xuất kinh doanh. 

Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội 

đồng quản trị về tình hình tài chính, đầu tư 

và sản xuất kinh doanh để Hội đồng quản 

trị có ý kiến chỉ đạo, qua đó giám sát chặt 

chẽ Ban điều hành về kết quả hoạt động của 

công ty. Ban điều hành công ty đã tổ chức 

triển khai thực hiện tốt nghị quyết, quyết 

định của HĐQT trong điều hành sản xuất, 

kinh doanh. Chủ động việc đẩy mạnh công 

tác thị trường, khảo sát thị trường, chăm 

sóc khách hàng và chế độ hậu mãi. Chủ động 

tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh 

phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công 

bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 

chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty



73 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 74CTCP CAO SU BẾN THÀNH

Năm 2021, Hội đồng quản trị tập trung công tác nâng cao chất lượng quản trị công ty 

và điều hành của Ban Tổng giám đốc. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị 

thống nhất mục tiêu kế hoạch là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao 

hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Những giải pháp cơ bản tập trung vào các vấn đề sau:

• Chỉ đạo, triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật theo Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

• Về quản lý: Tăng cường công tác quản lý từ tổ chức, quản trị các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh; quản trị tài chính; quản trị các chi phí theo đúng quy định. Nâng cao ý 

thức trách nhiệm của ban điều hành và người lao động. Nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, xây dựng tính chuyên nghiệp trong nghiệp vụ, sản xuất.

• Chú trọng giữ vững thị trường hiện có, tập trung khai thác lợi thế cạnh tranh của 

doanh nghiệp, nâng cao uy tín thương hiệu chất lượng sản phẩm, nhận diện cơ 

hội để phát triển. Tăng cường công tác tiếp thị, chủ động, tích cực tìm kiếm các thị 

trường, mở rộng thị trường trong, ngoài nước, trong đó tập trung công tác xuất 

khẩu và quan hệ thương mại với các đối tác nước ngoài. Tập trung phát huy tối đa 

mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và khẳng định 

thương hiệu công ty; 

• Phát huy và tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật và giải pháp quản lý nhằm 

tiết kiệm chi phí – tăng thu nhập cho người lao động.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

• Tiếp tục duy trì và phát huy Hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng các phương pháp tiên 

tiến trong điều hành sản xuất, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, nâng cao năng 

suất lao động, sản lượng từng mặt hàng; đầu tư đổi mới công nghệ ứng dụng trong quản 

lý và sản xuất.

• Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, nâng 

cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, từng bước hoàn thiện bộ máy công ty theo hướng 

chuyên nghiệp hóa. Tuyển dụng nhân lực kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm để phục 

vụ việc đầu tư các sản phẩm mang hàm chất xám cao, sản phẩm mới. Chú trọng việc tăng 

trưởng của công ty, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động.

• Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành công ty triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát 

và đánh giá các hoạt động từng tháng và quý. Chủ động triển khai các giải pháp điều hành 

kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

• Bổ sung, hoàn thiện các quy chế theo qui định pháp luật.

• Tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty và 

cán bộ nội bộ.

• Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
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1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGĐ và BKS

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY



77 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 78CTCP CAO SU BẾN THÀNH

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp 

HĐQT tham gia

Tỷ lệ tham dự 

cuộc họp

1 Trần Minh Chủ tịch HĐQT 02 50%

2 Huỳnh Tấn Siêu Chủ tịch HĐQT 02 50%

3 Diệp Xuân Trường Thành viên HĐQT 04 100%

4 Vũ Quốc Vinh Thành viên HĐQT 02 50%

5 Phạm Đình Nhật Cường Thành viên HĐQT 04 100%

6 Nguyễn Trần Nghiêm Vũ
Thành viên HĐQT kiểm 

Tổng Giám Đốc
04 100%

7 Nguyễn Việt Hà Thành viên HĐQT 01 25%
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STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

1 313/QĐ-HĐQT 04/02/2020
Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng tham gia Đại hội đồng cổ 

đông năm 2020

2 314/TB-HĐQT 04/02/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham gia Đại hội đồng cổ 

đông năm 2020

3 315/TTr-HĐQT 12/02/2020
Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và 

đầu tư XDCB năm 2020

4 316/NQ-HĐQT 26/02/2020 Nghị quyết Hội đồng quản trị Quí 4/2020

5 317/QĐ-HĐQT 26/02/2020 Nghị quyết Hội đồng quản trị Quí 4/2020

6 318/QĐ-HĐQT 26/02/2020

Quyết định phê duyệt quyết toán quý tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng của TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán trưởng và viên chức quản 

lý không chuyên trách năm 2020

7 318A/QĐ-HĐQT 11/03/2020
Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu Hạng mục Mua máy nối đấu băng tải B2400mm

8 319/TTr-HĐQT 12/03/2020
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm 

toán)

9 320/TTr -HĐQT 12/03/2020 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

10 321/TTr -HĐQT 12/03/2020 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

11 322/TTr -HĐQT 12/03/2020
Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù 

lao năm 2020

12 324/TTr -HĐQT 16/03/2020
Quyết đinh v/v phê duyệt phương án thay mới mái tôn và lớp 

cách nhiệt nhà xưởng sản xuất băng tải và dây courroie

13 325/TTr -HĐQT 19/03/2020
Tờ trình về chủ trương bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Công 

ty Cổ phần Cao Su Bến Thành

14 326/TTr-HĐQT 25/3/2020
Công văn v/v hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020

15 329/NQ-HĐQT 05/5/2020
Công văn xin ý kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 

2020

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

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

16 330/NQ-HĐQT 12/5/2020
Nghị quyết về việc thống nhất bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 

CTCP Cao su Bến Thành

17 331/TTr-HĐQT 12/5/2020
Tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý CTCP Cao 

su Bến Thành

18 332/TTr-HĐQT 29/5/2020 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

19 333/TTr-HĐQT 29/5/2020 Tờ trình thông qua danh sách ứng viên HĐQT

20 334/QĐ-HĐQT 17/6/2020 Quyết định về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

21 336/QĐ-HĐQT 26/6/2020 Quyết định về phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020

22 337/QĐ-HĐQT 26/6/2020

Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng 

của TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán trưởng và viên chức quản lý 

không chuyên trách năm 2020

23 338/QĐ-HĐQT 30/6/2020
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Cao su 

Bến Thành 

24 339/QĐ-HĐQT 20/7/2020

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu hạng mục Mua 01 máy lưu hóa băng tải 

2.200mmW x 3.000mmL

25 340/QĐ-HĐQT 20/7/2020

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu hạng mục Mua 01 máy ép thủy lực 6 tầng 800 

tấn

26 341/QĐ-HĐQT 20/7/2020
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu hạng mục Mua 01 máy đo độ nhớt

27 342/QĐ-HĐQT 20/7/2020
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu hạng mục Mua cụm thân máy luyện kín 75 lít

28 344/NQ-HĐQT 17/8/2020 Nghị quyết Hội đồng quản trị quý 2/2020

29 345/QĐ-HĐQT 24/8/2020 Quyết định về việc khen thưởng năm 2019

30 346/NQ-HĐQT 16/11/2020 Nghị quyết Hội đồng quản trị quý 3/2020

31 348/NQ-HĐQT 02/12/2020
Nghị quyết về việc chấp thuận mua thêm thiết bị nhỏ lẻ sản xuất 

sản phẩm MPE
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Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng theo quy định 

của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị 

thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, bám sát 

định hướng, chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế 

đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời. 

• Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định và điều lệ của Công ty;

• Kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành của TGĐ Công ty;

• Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của TGĐ về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao;

• Ban điều hành Công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phù hợp với nghị quyết 

của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT;

• Tổng giám đốc có chủ động trong việc xây dựng và đề xuất các vấn đề trọng tâm lên HĐQT xem xét 

quyết định;

• Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành các bảng báo cáo tài chính năm 2020 kịp thời, chính xác.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, 

tổ chức theo đúng quy định, các nội dung 

biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn 

đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện 

theo đúng trình tự. Từng thành viên HĐQT đã 

phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham 

gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 

theo đúng định hướng phát triển của công ty, 

đã có những ý kiến cụ thể thiết thực giúp Ban 

Tổng Giám đốc thực hiện tốt hoạt động điều 

hành của mình.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 

phiên và lấy ý kiến thành viên bằng văn bản 14 lần. 

Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng 

văn bản, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban 

hành 06 nghị quyết, 15 quyết định và 13 văn bản khác 

nhằm đề ra chủ trương, giải pháp và chỉ đạo kịp thời 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Quản trị Công ty

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số lượng CP sở 

hữu
Tỷ lệ sở hữu

1 Dương Hoài Trinh Trưởng ban BKS 990 0.008%

2 Phạm Thị Thu Hường Thành viên BKS 0 0

3 Lương Thị Ánh Nguyệt Thành viên  BKS 0 0

3 Trần Nguyễn Huy Hùng Thành viên BKS 0 0

a. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát

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

• Ban kiểm soát thực hiện giám sat HĐQT, ban điều hành trong kỳ đã thực hiện đúng nhiệm vụ được đại 

hội đồng cổ đông giao

• Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành và hoạt 

động  kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống nhất và lập báo cáo 

tài chính

• Thẩm định tính đầy đủ trung thực, hợp pháp của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài 

chính quý, 6 tháng, 1 năm.

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

cán bộ quản lý khác

• Ban kiểm soát hiện nay bao gồm 4 thành viên, trong đó có trưởng ban là chuyên trách tại công ty. Việc 

kiểm tra và yêu cầu các bộ phận phối hợp trong các kỳ kiểm tra định kỳ và đột xuất diễn ra thường 

xuyên.

• Ban kiểm soát đều được mời dự trong các cuộc họp HĐQT thường kỳ, và có nêu ý kiến, báo cáo với cuộc 

họp về việc kiểm tra giám sát của Ban.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 

và Ban kiểm soát.

a) Lương thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát 

• Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng. 

• Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng. 

• Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

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

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Người thực 

hiện giao dịch

Quan hệ với 

người nội bộ 
Số CP sở hữu đầu kỳ Số CP sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, 

giảm 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

Huỳnh Anh 

Tuấn
PTGĐ 09 0,000% 2.539 0.021% Mua

Bên liên quan khác Mối quan hệ

Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 Cổ đông lớn

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Cổ đông lớn

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Cổ đông lớn

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm  2021
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CAO SU BẾN THÀNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2020


