
TA!>OOÀNCÔNGNGHI$PCAO SUVN
CÔNG TV CP CAO SU HOÀ BINH

CONG HOÀ XÂHOI CRÛNGHiAvrerNAM
DQc lâp - Tl}'do - Hanh phûc

CÔNG BO THÔNG TIN TRÊN CONG THÔNG TIN I)J~N TU CUA

Uv BAN CHÛNG KHOÂN NHÀ NU6'C VÀ sa GIAO DJCH CHÛNG KHoAN TP. HCM
Kinh gui:

- Uy Ban chïrng khoàn nhà mréc,

- Sa Giao dich chïrng khoàn TP HÔChi Minh.
1.GIfu THI~U VÈ TG CHUC CÔNG BQ THÔNG TIN
1. Tên tô chïrc : CÔNG TY CÔ PHÂN CAO SU HOÀ BINH
2. Ma chïrng khoàn : HRC

3. Dia chi tru sa chinh : Âp7, xâ Hoà Binh, huyên Xuyên Môc, Bà Ria - Vüng Tàu

4. Di~n thoai : 0254.3872104; Fax: 0254.3873495.

II. NGUm THT/C HI~N CÔNG BQ THÔNG TIN:
1.H9 và tên : Bành Manh Duc.

2. Dia chi: Âp 7, xâ Hoà Binh, huyên Xuyên Môc, Bà Ria - Vüng Tàu

3. Diên thoai di dông: 0913.668652; Ca quan : 0254.3873494.
4. Loai thông tin công bô: 24h.

III. NQI DUNG CÔNG BQ THÔNG TIN:
Ngày 10/11/2020, Hôi dông quàn tri Công ty ban hành Nghi quyêt thông qua kêt qua san

xuât kinh doanh quy III và kê hoach san xuât kinh doanh quy IV nam 2020.

Thông tin này da duce công bô trên trang thông tin diên tu cùa công ty vào ngày
10/1112020 tai dirèng dân http://horuco.com.vnlvi/quan-he-co-dong.html.

Chûng tôi cam kêt thông tin công bô trên dây là dung SlJ thât và hoàn toàn chiu tràch
nhiêm tnréc phàp luât vê nôi dung cac thông tin da công bÔ.I.

Dinh kèm:
Nghi quyêt sÔ733/NQ-HDQTCSHB
ngày 10/1112020.

Bà Ria - Vi1ngTàu, ngày 10 thâng Il nam 2020
Nguèi thuc hiên công hÔ thông tin
TP. TG CHUC - HÀNH CHiNH

D:INghia\CongBo Thong Tin\DuLieuBaoCao TrenHe Thong Thong TinUBCKNN _IDSINam2020INghiQuyetHDQT _Quy IV_2020\MauCBTT _NghiQuyetHDQT _QuyIV_2020. doc



TÂPDOÀNCÔNGNGH$P CAO SUVN
CÔNG TV CP CAO SU HOA BiNH

CQNG HOA XÂ HQI CHÙ NGHÏA VIETNAM
DQc lâp - Tl! do - Hanh phûc

sé :=tj3/NQ-HDQTCSHB Bà Ria-Vûng Tàu, ngày-t othàng Il nam 2020

NGHJ QUYÊT HOI DONG QUÀN TRJ
(Ky hçp djDh ky quy IV/2020)

H(H DÔNG QUÀN TRJ CÔNG TV CP CAO SU HOA BiNH
Can cu Diêu 27 - Diêu lç tô chïrc và hoat dông cùa Công ty CP cao su Hoa Binh;

Cân cu Biên bàn cuôc hop HDQT công ty t6 chire vào ngày06 /11/2020,

QUYÊTNGH!:
1. Thông qua Mo cao kêt quà SXKD quy III và 9 thang dâu nam 2020 véi cac s6

liêu chù yêu nhir sau :

a. Kêt quâ SXKD quy 111.2020 :
.~~ooe

Chi tiêu .. Thuc hiên Ty Iç
<::)~ ••

STT DVT Ke hoach ",. CON~

quy (%) ~. CÔPf
* CAO~

1 Sàn luçmgkhai thàc Tân 1,062 1.041,376 98,35 t_L HOA 1
2 Sàn hrong chê biên Tân 2.442 1.901,290 77,85 (:;'.1-

3 Sàn hrong thu mua Tân 600 601,060 100,18
~9CTE

i

4 TÔng doanh thu Triêu dông 46.199 49.539 107,23

(trong do DT cao su) 35.177 42.654 121,26

5 Loi nhuân tnréc thuê Triêu d6ng 1.500 880 58,67

b. Kêt quâ SXKD 9 thang dâu Dam 2020

STT Chi tiêu DVT Kê hoach T'hire hiên 1 Ty Iç
nârn • • !

(%)

1 Sàn lUQ11gkhai thàc Tân 2.650 1.309,729 49,40

2 Sàn lUQ11gchê biên Tân 6.000 2.559,112 42,64

3 Sàn lUQ11gthu mua Tân 1.500 980,533 65,37

(trong âà thành phâm) 141,120

4 Tông doanh thu Triêu dông 172.944 128.236 74,15 i

(trong âô DT cao su) 130.725 107.725 82,41

5 Loi nhuân tnroc thuê Triêu dông 6.000 3.731 62,18

2. Th6ng nhât môt s6 chi tiêu kê hOSlChSXKD quy IV nam 2020 nhu sau :

- Sàn luçrng khai thac : 1.191 dm
- Sàn luçrng chê biên : 2.259 tân



+ Sim luang Công ty:

+ Caosu thu mua:
+ Gia công:

- Tang doanh thu :
Trong do:
- Doanh thu cao su :
- Doanh thu gia công:
- Doanh thu tài chinh:
- Doanh thu khàc:
- Loi nhuân tnréc thuê:

1.014 tan
690 tan
555 tan

66.052 triêu dông

43.157 triêu dông
1.340 triêu dông

10.492 triêu dông
11.063 triêu dông
2-.742 triêu dông

3. Tiêp tuc phôi hep dia phuong hoàn thiên công tac quy hoach sù dung dât giai
doan 2021-2030 và kê hoach sïr dung dât 5 nam 2021-2025 câp tinh; làm viêc voi cac
Sô, Ngành dê hÔ trç cho cac nhà dâu tu triên khai cac du an Nông nghiêp ïrng dung
Công nghê cao, du an Khu Công nghiêp - Dich vu - Tai dinh cu và kê hoach chuyên dÔi
cây trông nhâm nâng cao hiêu qua sù dung dât.

4. ThÔng nhât chù truong thành lâp Chi nhành dê thire hiën du an liên kêt dâu tu
Nông nghiêp irng dung Công nghê cao Hoa Binh - Janbee. Giao TÔng giàm dôc liên hê
làm viêc véi dôi tac, hoàn chinh cac thù tuc dê trinh phê duyêt,

5. vê xây dVng kê ho~ch sàn xuât kinh doanh nam 2021 : Giao TÔng Giam dÔcchi
d~o cac phong nghiçp Vl,l xây dVng kê ho~ch SXKD nam 2021 theo hu6ng dân cùa T~p
doàn Công nghiçp Cao su Viçt Nam, trinh HDQT xem xét.

6. ThÔng nhât vê chù truong xây dl)'ng biên chê khÔi quàn ly gian tiêp, sâp xêp
nhân SI)' cac phong chuc nàng, nhà may theo de nghi cùa TÔng giâm dÔc; giao TÔng
Giâm dÔc chi d~o thl)'c hi~n, trinh Hei dÔng quàn tri xem xét dê triên khai thl,!c nam
2021.

7. ThÔng nhât lâp d~t h~ thÔng thiêt bi camera, hç thÔng kiêm dêm và truy suât
nguÔng6c hàng hoa dê phl,lcVl,lcông tac quàn ly t~i Nhà rrüly'chê biên. .

8. ThÔng nhât cù bà Vô Thi Thùy - T6ng Giam dÔc Công ty làm nguài déP di~n
phân vÔn cùa Công ty t~i Công ty cÔ phftn Cao su Bà Ria·~ Kampong Thom; cù ông
Nguyên Vân Quang - Kê toan truàng kiêm Truàng phèmg Tài chinh - Kê totin (dang
làm thù tl,lCb6 nhi~m Ph6 TÔng Giam dÔc Công ty) làm nguài d:;tÎdiên phlin vÔn cùa
Công ty t~i Công ty cÔphân Cao su Vi~t - Lào (thay ông Vô Bào d~i di~n phân vÔn cùa
Công ty t~i 2 doanh nghi~p nêu trên dà xin nghi vi~c vi ly do suc khoe). Giao TÔng giim
dÔchoàn chlnh hÔSCY, trinh T~p Doàn thàa thu~ vê công tac can be theo quy dinh.

9. ThÔng nhât trinh T~p doàn miên nhi~m chuc Vl,l thành viên HDQT Công ty dÔi
vai Ông Vô Bào do dà xin nghi vi~c theo nguy~n vçmg ca nhân kê tù ngày Il /8/2020,
ki~n toàn H(>idÔng quàn tri Công ty.

10. Công hic khac:
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- Tiêp tuc liên M véi cac dÔitac dé tang cuèng viêc mua bén mù cao su, gia công
chê biên; Nâm bi1ttlnh hinh thi tnrèng dê diêu chinh kip thèi, linh hoat gia thu mua và
già ban mù cao su; xây dung phuong an tiêu thu trong thèi gian tai nhâm dat kêt quà tÔt
nhât;

- Tang ~uèmg công tac guàn ly ,:_àcông tac bào vê sàn phâm; tang cuèng quan M
véi chinh quyên dia phuong dê duce hô trç trong cac mât công tac;

- Tinh toén cân dÔi quy hrong con lai theo tùng kich bàn, nhâm chi trà phù hop
không viret quy IUO'l1gvà dàm bào thu nhâp cha nguèi lao dông. Chuân bi công tac
quyêt toân quy IUO'I1gnam 2020 theo quy dinh;

- Thire hiên tôt công tac phèng chông chay mùa khô 2020-2021;
- Rà soât sùa d6i và b6 sung Diêu l~ t6 chïrc hoat dông, cac quy chê, quy dinh cùa

Công ty cho phù hop diêu kiên hiên nay;
- Rà soàt viêc th\lc hi~n cac chi tiêu kê ho~ch, cân dÔi, tinh toân hàng tÔnkho cuÔi

nam phù hgp.
- Tf>chuc luy~n t?P và tham gia tÔtHÔi thi Bàn tay vàng khai thac mù cao su nam

2020 do T~p doàn tÔ chuc.
- HÔi dÔng quàn tri danh gia cao S\l nÔ h,rccùa CB.CNV trong thài gian qua, Ban ~7''><f

diêu hành Côn~ ty tiêp tyc th\lC hi~n nhiêu biçn phap tich C\lC?ê tang san lugng, tiêt r.v 0'>-0

ki~m chi phi, dông thài dây m~ phong trào thi dua cac thang cuôi nâm, dÔngviên khen N ~
thuèmg CNLD kip thm nhâm hoàn thành vugt muc cac chi tiêu kê ho~ch nam 2020. ,U.~

lNH .p
~"'"".. ...~

,\t\\r

NO'i nhq.n :
- T~p doàn CNCSVN;
- Cac TV. HDQT;
- Ban Kiêm soat;
- Cac don vi trv'c thuQc;
- Website Công ty,
- Luu : YT, TCHC V

Trân Kh~c Chung
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