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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

     Kính gửi Quý Cổ đông,  

 

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú đã hoàn thiện đầu tư 

mạnh mẽ nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị, khuôn 

mẫu, từng bước phát triển thương hiệu đồ nhựa gia dụng 

chất lượng cao Inochi với những thành công rõ nét trong 

năm 2019.  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2019 

của công ty đã cải thiện lớn so với năm 2018. Một phần chủ 

yếu do giá nguyên vật liệu đầu vào có chiều hướng giảm, 

mảng kinh doanh nhựa gia dụng có bước phát triển thâm 

nhập đủ vào các siêu thị lớn tại Việt Nam. Cụ thể, doanh 

thu thuần năm 2019 của công ty đạt 905 tỷ đồng, tăng 16% 

so với 2018 và lợi nhuận đạt sau thuế đạt 3 tỷ đồng do trích 

phần thuế TNDN dự kiến nộp theo Nghị định 20/2017/NĐ-

CP. 

 

Năm 2020, công ty đặt kế hoạch doanh thu sản xuất 980 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9 

tỷ đồng. Các chỉ tiêu được xây dựng theo cơ sở tình hình vĩ mô và nguồn lực nội tại của công 

ty. Để thực hiện được kế hoạch, công ty tập trung hoàn thành các dự án dang dở, phát triển 

triển mạnh thị trường gia dụng mang thương hiệu Inochi, cải thiện hiệu quả sản xuất và tiếp 

tục cắt giảm chi phí.    

Nhân đây, tôi trân trọng cảm ơn sự gắn bó, đồng hành, tin tưởng của các cổ đông. Chúng 

tôi sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa để có thể đạt và vượt kế hoạch đề ra, từng bước đưa Công Ty 

Cổ Phần Nhựa Tân Phú vào quỹ đạo phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn từ năm 2020. 

 

Trân trọng! 

 

Ngày 19 tháng 04 năm 2020 
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CÁC CHỈ SỐ NỔI BẬT NĂM 2019 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 
 

Với sự tham gia góp vốn của công ty mẹ Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai kể từ cuối Quý 1 

năm 2016, TPP đã thực hiện tái cấu trúc toàn bộ công ty theo mô hình quản lý hiện đại của Nhật Bản. 

Đầu tư máy móc thiết bị mới, chuyển từ bán tự động sang tự động là bước đệm cho phát triển thị phần 

và tăng doanh thu mạnh trong năm 2018. Doanh thu năm 2019 tăng 16% so với năm 2018 và 81% so 

với năm 2016.  
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TỔNG HỢP CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN 

ĐVT: Tỷ đồng 

 

Sản xuất ổn định, thị trường được phát triển mạnh là các yếu tố mang lại kết quả tăng 

trưởng lợi nhuận ấn tượng liên tục trong giai đoạn 2015-2016. Phản ánh chất lượng và hiệu 

quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2017 tình hình giá nguyên vật liệu vô cùng biến 

động, bên cạnh đó công ty cũng phải chịu thêm nhiều chi phí từ hoạt động đầu tư máy móc, 

thiết bị, nhà xưởng nhưng doanh thu chưa về kịp tương xứng nên khiến lợi nhuận bị giảm sút. 

Từ năm 2018 đến 2019 doanh thu đã được cải thiện nên lợi nhuận tăng dần, tạo tiền đề cho 

năm 2020 trở đi. 
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STT Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

2018 

Thực hiện 

2019 
So sánh (%) 

1 Vốn điều lệ tỷ đồng 142,379 200,000 140,5 

2 Vốn chủ sở hữu  tỷ đồng 152,167 212,725 139,8 

3 Số lượng cổ phần  CP 14.237.889 20.000.000 140,5 

4 
Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ  
tỷ đồng 782,491 911,121 116,4 

5 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 4,770 4,348 91,2 

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN tỷ đồng 3,782 3,017 79,8 

7 Cổ tức  % 0 0 0 

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu  đồng/cp 331 181 54,7 
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 

 

Tên công ty   : Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú 

Tên giao dịch   : TanPhu Plastic Joint Stock Company 

Vốn điều lệ   : 200.000.000.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 200.000.000.000 đồng. 

Địa chỉ    : 314 Luỹ Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM. 

Website    :www.tanphuplastic.vn 

Mã cổ phiếu   : TPP 

Quá trình phát triển: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1977: Bắt đầu sản 
xuất các loại bao, túi 
nhựa LDPE, HDPE, 

PP

1984: Sản xuất túi 
lưới HDPE, phụ tùng 
bằng nhựa cho xe gắn 

máy

1987: Sản xuất các 
loại két nhựa từ nhựa 

HDPE ép

1990: Sản xuất các 
sản phẩm từ nhựa 

cứng ABS

2000: Sản xuất bao bì 
nhựa từ nhựa HD thổi

2002: Sáp nhập CT Nhựa 
Tân Thuận, sản xuất các 
sản phẩm chai PET cho 
ngành thực phẩm và bảo 

vệ thực vật

2005: Cổ phần hóa thành 
Công Ty Cổ Phần

2008: Niêm yết trên sàn 
HNX, đầu tư thành lập 

công ty con Công Ty CP 
TMDV Nhựa Tân Phú 

(Tân Phú Sài Gòn)

2010 - 2014: Phát triển 
mở rộng qui mô

Đầu tư 41,25% thành lập 
Cty Việt Lào

2015: Đầu tư vào CTCP 
Nhựa Tân Phú tại Miền 
Trung, CTCP Tân Phú 
Sài Gòn chuyển thành 

công ty liên kết 

2016-2017 : Tái cấu trúc 
công ty. Thoái vốn 

TPSG, TPMT, Việt Lào; 
giải thể CN Hà Nội, Lao 

Bảo

2018-nay: Phát triển 
mạnh hàng gia dụng 
thương hiệu Inochi, 
thay đổi logo mới
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LỊCH SỬ TĂNG VỐN 

 

 

 

 

2005
• Cổ phần hoá thành công với vốn điều lệ 8,7 tỷ

2006
• Tăng vốn điều lệ lên 14 tỷ

2007
• Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ

2008
• Niêm yết thành công trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

2009
• Tăng vốn lên 25 tỷ đồng

2011
• Tăng vốn lên 40 tỷ đồng

2014
• Tăng vốn lên 53 tỷ đồng

2015
• Tăng vốn lên 60 tỷ đồng

2018
• Tăng vốn lên 142 tỷ đồng

2019
• Tăng vốn lên 200 tỷ đồng
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CƠ SỞ HẠ TẦNG 

1. CTCP Nhựa Tân Phú 

 Trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 

2. CN Tại TP.HCM CTCP Nhựa Tân Phú 

 314 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 

3. CN CTCP Nhựa Tân Phú Tại Long An 

 Lô C16, ấp Bình Tiền, Cụm CN Nhựa Đức Hoà Hạ, H. Đức Hoà, Tỉnh Long An 

4. CN CTCP Nhựa Tân Phú Tại Bắc Ninh 

 Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh 

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH 

Tầm nhìn: Trở thành công ty nhựa hàng đầu khu vực Asean trong 5 năm tới 

Sứ mệnh: Phát huy nội lực hiện tại, hợp tác đầu tư nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh 

thị trường. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI  
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LĨNH VỰC KINH DOANH 

Ngành hàng Sản phẩm chủ lực 

Công nghiệp gia dụng Sản xuất các sản phẩm vỏ ắc quy, thùng sơn 

Hóa mỹ phẩm 

Chai HDPE, PP, chai PET phục vụ cho các công ty hóa mỹ 

phẩm 

Bảo vệ thực vật Chai 3 lớp, chai PET, can, thùng dùng cho ngành BVTV 

Thực phẩm & đồ uống 

Chai HDPE, PP, chai PET phục vụ cho các công ty thực phẩm 

và nước giải khát 

Dược phẩm Chai HDPE, PP, chai PET phục vụ cho ngành dược 

Khuôn mẫu Chế tạo khuôn mẫu phục vụ cho sản xuất ngành nhựa 

Nhựa gia dụng 

Cung cấp các sản phẩm nhựa gia dụng tiện ích, đẹp và phù hợp 

với thị hiếu của người dùng mang thương hiệu Inochi. 
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Năm 2017, công ty đầu tư máy móc thiết bị mở rộng phát triển thêm ngành nhựa gia dụng, tạo tiền đề 

cho kế hoạch tăng trưởng doanh thu mạnh kể từ năm 2018 về sau. Năm 2019 đã ghi nhận sự tăng 

trưởng doanh thu cao và số lượng mặt hàng gia dụng tương đối đầy đủ. Năm 2020 dự kiến mảng nhựa 

gia dụng sẽ có mức tăng trưởng ấn tượng. 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

 Đầu tư cho con người và phát triển nguồn nhân lực. 

 Xây dựng và tổ chức bộ máy quản trị và điều hành hiện đại, chuyên nghiệp theo mô hình tiên 

tiến. 

 Xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, minh bạch đề cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, 

hướng tới phát triển bền vững. 

 Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế 

ISO 9001: 2015 và Chương trình 5S ở toàn bộ các đơn vị. 

 Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, gia tăng sức cạnh tranh của 

doanh nghiệp Việt Nam. 

 Tập hợp sức mạnh sức mạnh tập thể của các đơn vị trực thuộc  để tạo lợi thế cộng hưởng vượt 

trội 

Công ty hiện đang hợp tác với các đối tác Nhật Bản để nâng cao quy trình sản xuất và chất lượng của 

các sản phẩm nhựa nhằm gia tăng tính cạnh tranh các sản phẩm của công ty và nâng cao độ tín nhiệm 

đối với các sản phẩm Việt Nam. Đặc biệt bắt đầu thâm nhập thị trường nhựa gia dụng tiện ích và chất 

lượng cao, thiết kế đẹp cho thị trường.  
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 

I. DOANH THU , LỢI NHUẬN: 

Kết quả sản xuất kinh doanh:        

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

2019 

Thực hiện 

2019 

Thực hiện 

2018 
TH/KH 

TH 

2019/2018 

1 Doanh thu Tỷ đồng 666,3 911,1 782,4 136,7 % 116,4% 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 11,1 4,3 4,7   38,9 % 91,2% 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 8,9 3,02 3,78 33,8 % 79,8% 

 

 Doanh thu đạt tỷ đồng 911,1 tỷ đồng, đạt 136,7% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu: 

o Tiến độ đầu tư 1 số dự án cho khách hàng đã hoàn thiện, đưa vào sản xuất tạo doanh thu sản 

xuất tăng trong năm; 

o Năm 2019 doanh thu kinh doanh thương mại của công ty tăng thêm. 

 Lợi nhuận sau thuế không đạt so với kế hoạch và thấp hơn năm trước, nguyên nhân chủ yếu: 

o Đầu tư lớn dẫn đến chi phí khấu hao, chi phí vay vốn cao; trong năm lãi suất tăng cao so 

với 2018. 

o Giá nguyên liệu biến động không ngừng cùng với tỷ giá USD tăng cao 6 tháng đầu năm; 

o Chi phí bán hàng tăng cao do công ty chuẩn bị nguồn lực phát triển ngành hàng gia dụng 

mới nhưng chưa tăng kịp doanh thu như kỳ vọng, phát triển mạnh trong năm 2020.   
o 6 tháng cuối năm một số sản phẩm giảm giá bán ra trước áp lực cạch tranh từ các đối thủ và 

sức ép từ khách hàng làm biên lợi nhuận gộp giảm. 

 

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

 Trong 4 năm 2016, 2017,2017 và 2019, tổng mức đầu tư của Công ty là 517 tỷ đồng và đã đạt 

được kết quả:  

 Nhà máy Long An, Bắc Ninh đã được chuẩn hoá, hình thành các xưởng sạch, đảm bảo chất 

lượng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng, cải thiện môi trường làm việc của lao động, máy 

móc cũ được thay thế gần như hoàn toàn bằng máy mới hiện đại của các hãng danh tiếng: 

Toshiba, Woojin, SMC,...; đạt tiêu chuẩn cao GMP, ISO15378:2015 cho ngành dược, vệ sinh 

an toàn thực phẩm HACCP, BRC… 

 Nhà máy HCM cũng được sắp xếp, hệ thống hoá đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản của khách 

hàng. Đầu tư thiết bị sản xuất phụ kiện uPVC đặt tại CN.TPHCM, hiện đã đi vào hoạt động 

đến cuối năm 2017 chuyển nhượng lại DNP.  

 Đầu tư xây dựng nhà xưởng sạch tại chi nhánh Long An, chi nhánh Bắc Ninh.  

 Ngoài ra Công ty đã đầu tư cho xưởng CKKM một số máy gia công cơ khí của Nhật Bản 

(Mazak, Sodick, Okamoto...) để dần tự chủ trong chế tạo khuôn mẫu. 

 Đầu tư máy móc thiết bị phát triển cho ngành kinh doanh gia dụng, hoàn thành thiết kế sản 

phẩm, trang bị xong khuôn mẫu, dây chuyền công nghệ, sẵn sàng sản xuất, giới thiệu sản phẩm 

tung hàng ra thị trường mang tên thương hiệu Inochi. 
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III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

1. Tình hình 2020: 

 

 Thuận lợi: 

o Kỳ vọng 2020 ngành nhựa duy trì tăng trưởng tốt; 

o Nhà xưởng, thiết bị đã được đầu tư bài bản; Nhân sự trình độ cao ở các bộ phận toàn công ty; 

o Có lượng đơn hàng lớn đã được khách hàng lâu dài cam kết. 

o Giá nguyên liệu có dấu hiệu giảm từ giữa năm 2019 và dự kiến ổn định mức giá thấp trong 

năm 2020. 

 

 Khó khăn: 

o Đại dịch Covid 19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm gián đoạn giao thương kinh tế; giảm 

cung và cầu tất cả các ngành nghề: sản xuất; thương mại; du lịch; tiêu dùng; ..  

o Tỷ giá có xu hướng tăng so với năm 2019, hiện đang ở mức 23.600 VND/USD 

o Giá nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn (~50%) giá bán làm cho kết quả kinh doanh ảnh hưởng 

lớn khi giá nguyên liệu đầu vào biến động bất thường; 

o Lao động không ổn định; tỷ lệ nghỉ việc cao, nhiều lúc thiếu công nhân trầm trọng, 

o Cần nguồn vốn lớn hơn để đầu tư, phát triển mảng Nhựa gia dụng trong bối cảnh nguồn vốn 

ngày càng khó tiếp cận. 

 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020: 

  Chỉ tiêu kế hoạch: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2020 

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 980 

2 Lợi nhuận trước thuế 
Tỷ đồng 

11,6 

3 Lợi nhuận sau thuế 
Tỷ đồng 

9,3 

 

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:  

 

 Kinh doanh: 

o Chốt các hợp đồng đã có thỏa thuận/cam kết, thúc đẩy thực hiện các hợp đồng đã ký với 

khách hàng; 

o Phát huy các thiết bị còn dư công suất; 

o Tiếp cận khách hàng dược phẩm, mỹ phẩm, phát huy lợi thế xưởng ISO15378; 
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o Xúc tiếp tiếp cận XK, đẩy mạnh xuất khẩu sang Nhật , Mỹ, Châu âu và các thị trường khác; 

o Phát triển mạnh thị trường gia dụng sau thời gian thăm dò và thử nghiệm. 

 

 Đầu tư: 

o Đẩy nhanh hoàn thiện các dự án đang dở dang, nhất là dự án Nhựa gia dụng;  

o Đầu tư nhanh và trọng điểm các dự án mới về bao bì thực phẩm, hóa mỹ phẩm đã có cam kết 

khách hàng; 

o Đầu tư mạnh cho tự động hóa, đặc biệt khâu hoàn thiện sản phẩm. 

 

 Công tác sản xuất, chất lượng: 

o Duy trì ISO 9001: 2015, ISO 15378 và HACCP, BRC CNLA; 

o Kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất, đồng thời phát huy hệ thống máy móc 

thiết bị thí nghiệm đã đầu tư, đảm bảo chất lượng SP tốt, giảm thiểu bỏ lọt sản phẩm lỗi đến 

khách hàng; 

o Tăng cường công tác Kaizen, tự động hóa… nhằm ổn định chất lượng, cắt giảm chi phí nhân 

công, giảm chi phí sản xuất… 

 

 Công tác tài chính, mua sắm, nhân sự: 

o Làm việc với các ngân hàng đảm bảo hạn mức tín dụng, đủ năng lực tài chính cho hoạt động 

SXKD; 

o Xây dựng cơ chế tuyển dụng, đào tạo, chính sách gắn bó... để duy trì sự ổn định và chất lượng 

lao động; 

o Đào tạo kỹ thuật cho lao động CNBN đáp ứng yêu cầu sản xuất; 

o Tăng cường công tác cập nhật, dự báo tình hình thị trường, thực hiện PÁ mua sắm, tồn trữ 

nguyên liệu hiệu quả; 

o Hoàn thiện chuỗi cung ứng (nguyên liệu, thiết bị, khuôn) đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giảm chi 

phí. 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ   

 

 Đại hội đồng Cổ đông: Đại hội đồng Cổ đông ( ĐHĐCĐ ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất 

của Công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông uỷ 

quyền. 

 Hội đồng quản trị: (HĐQT ) 

HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra nhiệm kỳ 5 ( năm ) năm. 

ĐHĐCĐ năm 2015 đã bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty là 7 thành viên. Đến ĐHCĐ 

năm 2016 đã bầu lại và miễn nhiệm 2 thành viên. Hiện tại HĐQT chỉ còn 5 ( năm ) thành viên. HĐQT 

quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của ĐHĐCĐ. 

 Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát của Công ty CP Nhựa Tân Phú gồm 03 ( 

ba ) thành viên, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 ( năm ) năm. Năm 2015 đã bầu Ban kiểm soát mới 

nhiệm kỳ 2015-2020. Đến đại hội năm 2016 đã bầu lại BKS cũng với số lượng 3 ( ba ) thành viên. Đại 

hội cổ đông 2019 đã miễn nhiệm Ban kiểm soát và bầu Ban kiểm toán nội bộ thay thế. 

 Ban Tổng Giám đốc: 
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Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có: 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc: 

- Tổng Giám đốc là người điều hành chung. 

- Phó TGĐ phụ trách sản xuất, kỹ thuật công nghệ. 

- Phó TGĐ điều hành 

- Phó TGĐ phụ trách kinh doanh 

 Các phòng nghiệp vụ: 

Đến hết năm 2019, Công ty có 8 phòng nghiệp vụ như sau: 

-  Phòng Hành chính nhân sự 

- Phòng Tài chính kế toán 

-  Phòng Kế hoạch vật tư 

-  Phòng Kinh doanh công nghiệp 

- Phòng kinh doanh phát triển dự án 

- Phòng kinh doanh gia dụng 

- Phòng Thiết kế - Kỹ thuật. 

- Phòng Quản lý chất lượng 

 Các Chi nhánh trực thuộc: 

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú tại Bắc Ninh. 

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú tại Long An. 

- Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú. 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ 
TỶ LỆ CP 

NẮM GIỮ 
TƯ CÁCH THÀNH VIÊN 

1 Vũ Đình Độ Chủ tịch HĐQT 0% 

Bầu mới ngày 17/03/2016 – Bổ 

nhiệm CT.HĐQT từ ngày 

11/06/2018 

2 Ngô Đức Trung Phó chủ tịch 2,79% 
Miễn nhiệm TV HĐQT vào 

ngày 17/03/2016 – Bầu mới từ 

ngày 19/08/2016 
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BAN ĐIỀU HÀNH 

 

 

 

Các nghị quyết, Quyết định của HĐQT 

 

3 Ngô Đức Vũ  TV 0% 
Bầu mới ngày 17/03/2016 

Từ nhiệm ngày 18/10/2019  

4 Nguyễn Văn Hiếu TV 0% 
Bầu mới ngày 17/03/2016 

Miễn nhiệm 22/02/2019 

5 Lê Viết Hùng TV 0% 
Bầu mới ngày 17/03/2016 

Miễn nhiệm 22/02/2019 

6 Hoàng Anh Tuấn TV 0% Bầu mới ngày 22/02/2019 

7 Phan Thị Thu Thảo TV 0% Bầu mới ngày 22/02/2019 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ 
TỶ LỆ CP 

NẮM GIỮ 

TƯ CÁCH THÀNH 

VIÊN 

1 Ngô Đức Vũ TGĐ 0% 

TGĐ 

Miễn nhiệm ngày 

22/02/2019 

2 Ngô Đức Trung P.TGĐ 2,79% P.TGĐ 

3 Hoàng Anh Tuấn TGĐ 0% 
TGĐ Bổ nhiệm ngày 

22/02/2019 

4 Nguyễn Hồng Chương P.TGĐ 0% P.TGĐ 

5 Vũ Quốc Toàn P.TGĐ 0% 
P.TGĐ bổ nhiệm ngày 

22/02/2019 
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Stt Số Nghị 
quyết 

Ngày Nội dung 

1 
508/2019/NQ-

HĐQT 
02/01/2019 

- Thông qua Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú được phép giao dịch 

có giá trị dưới 35% tổng tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của 

công ty với các bên liên quan của Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng 

Nai 

2 
01/2019/NQ-

HĐQT 
11/01/2019 - Tổ chức DHĐCĐ thường niên năm 2019 

3 
02/2019/NQ-

ĐHCĐ 
22/02/2019 

 

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động 

năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT và Ban 

điều hành, Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát công ty. 

- Đại hội thông qua nội dung thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt 

động của công ty (Tờ trình số: 06/2019/TTr- HĐQT, Ngày 

22/02/2019) 

- Đại hội thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ 

sung, toàn văn quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của công ty 

(Tờ trình số: 07/2019/TTr- HĐQT) 

- Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và tình 

hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn trong năm 2018 (Tờ trình số: 

08/2019/TTr- HĐQT, Ngày 22/02/2019) 

- Đại hội thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao 

HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT và 

Ban kiểm soát năm 2019 (Tờ trình số: 09/2019/TTr- HĐQT, Ngày 

22/02/2019) 

- Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 

báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình số: 02/2019/TTr- BKS, Ngày 

22/02/2019) 

- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 (Tờ trình số: 

10/2019/TTr- HĐQT, Ngày 22/02/2019) 

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty 

nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Tờ trình số: 11/2019/TTr- HĐQT, Ngày 

22/02/2019) 

- Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT trong năm ( theo nội dung 

Tờ trình số: 12/2019/TTr- HĐQT, Ngày 22/02/2019) 

4 
04//2019/NQ-

HĐQT  
22/02/2019 

- Thông qua việc bầu Ông Ngô Đức Vũ giữ chức vụ Phó Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kể từ ngày 

25/02/2019 

5 
05//2019/NQ-

HĐQT  
22/02/2019 

- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Thu Thảo – Thành viên 

HĐQT độc lập giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trực 

thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kể từ ngày 

22/02/2019 

6 
06//2019/NQ-

HĐQT  
22/02/2019 

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Tuấn đảm nhiệm chức 

vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kể từ ngày 

22/02/2019 thay cho Ông Ngô Đức Vũ 
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7 
07//2019/NQ-

HĐQT  
22/02/2019 

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Toàn đảm nhiệm chức vụ 

Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kể 

từ ngày 22/02/2019  

8 
11//2019/NQ-

HĐQT  
18/3/2019 

- Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 

của Công ty năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019 thông qua theo nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

22/02/2019 

9 
13/2019/NQ- 

HĐQT 
29/7/2019 - Thông qua phương án xử lý cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu còn dư 

trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 

10 
15/2019/NQ- 

HĐQT 
30/7/2019 - Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 

năm 2019 

11 
17/2019/NQ- 

HĐQT 
13/12/2019 - Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển 

đổi  

12 
19/2019/NQ- 

HĐQT 
26/12/2019 - Thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 

không chuyển đổi  

 

BAN KIỂM SOÁT 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban TGĐ 

Trước khi chính thức giải thể theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Ban Kiểm soát 

đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành các nội dung sau: 

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của 

các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và pháp luật hiện hành. 

- Kiểm soát về việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty 

STT 

 

Thành 

viên BKS  

Chức 

vụ 

 

Tỷ Lệ CP Nắm Giữ  
TƯ CÁCH 

THÀNH VIÊN 

1 Trần Minh Trang Trưởng BKS 0  

Bổ nhiệm từ ngày 

28/02/2017  

Miễn nhiệm từ ngày 

22/02/2019 

2 Lương Thị Hương Thành viên 0 

3 Trần Thị Bích Hà Thành viên 0 
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2. Ý kiến của Ban Kiểm soát:  

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo qui định. 

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng 

của mình. BKS nhận được đầy đủ tài liệu về các cuộc họp. Các ý kiến của BKS gửi đến HĐQT, 

Ban Tổng Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời. 

- BKS đã thông báo cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong 

kỳ. BKS cũng đã phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty trong việc kiểm tra, kiểm 

soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả cho HĐQT. 

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, công ty đã quyết định và được ĐHĐCĐ thông qua 

thay đổi mô hình quản trị, không còn ban kiểm soát. 

Từ ngày 22/02/2019, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, Công ty đã đổi sang mô hình 

hoạt động theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Như vậy, kể từ ngày 

22/02/2019, mô hình tổ chức của Công ty là Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị (trong đó có 

Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị) - Ban Tổng Giám đốc. 

Ban kiểm soát của Công ty chính thức giải thể kể từ ngày 22/02/2019. 

 

 

 

1. THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành 

năm 2018 như sau: 

Thù lao HĐQT và BKS 

                                   
 

Khoản mục   Thực hiện 

Thù lao HĐQT & 

BKS 

  0 

 

 

 

 

2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI CÓ LIÊN 

QUAN 

 

STT 

 

Người thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ 
với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

 

Lý do tăng, 

giảm ( mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng) 
Cổ 

phiếu 

Tỷ 
lệ 

 

Cổ 
phiếu 

Tỷ 
lệ 

 

1 Vũ Đình Độ  CT HĐQT 0                                                    0% 0                                                    0%  

 GIAO DỊCH, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

CỦA HĐQT, BKS VÀ BAN TGĐ 
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2 Ngô Đức Trung 
P.TGĐ – Phó 

Chủ tịch 
558.915 3,93% 558.915 2,79%  

3 Hoàng Anh Tuấn 
TGĐ - Thành 

Viên 
0                                                    0% 0                                                    0%  

4 Phan Thị Thu Thảo 
Trưởng 

BKTNB-

Thành viên 

0                                                    0% 0                                                    0%   

 

 

Dựa theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2020 

Loại cổ phần Số Cổ phần Tỷ lệ 

Mệnh giá 

(VND) 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Cổ phiếu phổ thông  20.000.000 100% 10.000 1:1 

Cổ phiếu ưu đãi 0 0%   

Tổng cộng 20.000.000 100%   

 

Đối tượng sở hữu 

Đối tượng  

Số lượng 

cổ đông  Tỷ lệ  Cổ phần  Tỷ lệ 

Cổ đông tổ chức  17  3,8%  11.104.823  55,5% 

 

Cổ đông cá nhân  428  96,2%  8.895.177  44,5% 

Tổng cộng  445  100%  20.000.000  100% 

 

Dựa theo địa lý 

Đối tượng  

Số lượng 

cổ đông  Tỷ lệ  Cổ phần  Tỷ lệ 

Cổ đông nước ngoài  5  1,1%  81.114  0,4% 

Cổ đông trong nước  440  98,9%  19.918.886  99,6% 

Tổng cộng  445  100%  20.000.000  100% 

 

 

 

 

 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình 
cùng với Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

 

1. Thông tin chung 

 

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước – Nhà máy Nhựa Tân Phú thuộc 

Công ty Nhựa Việt Nam theo quyết định số 100/2004/QĐ-BCN ngày 24 tháng 9 năm 2004. 

 

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần - số 4103003066 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 01 năm 2005, đã đăng ký thay đổi lần thứ 20 theo 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0303640880 ngày 13 tháng 08 năm 2019. 

 

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài là: Tan Phu Plastic Joint Stock Company. 

Tên Công ty viết tắt là: TAPLAST.   

 

Trụ sở chính: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Vốn điều lệ của Công ty là: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng.) 

 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303640880 được sửa đổi lần thứ 20 ngày 13 tháng 08 

năm 2020, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty gồm: 

- Sản xuất các sản phẩm, bao bì, phụ tùng, linh kiện nhựa phục vụ cho các ngành công – nông 

– ngư nghiệp – giao thông – vận tải – xây dựng – bưu chính viễn thông và dân dụng; 

-  Chế tạo khuôn mẫu, phụ tùng ngành nhựa; 

-  Mua bán nguyên liệu, vật tư sản xuất ngành nhựa; 

- Chế tạo thiết bị máy móc ngành nhựa (không tái chế phế thải, rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập 

cắt, gò, hàn, sơn và xi mạ điện tại trụ sở); 

- Mua bán nguyên vật liệu, vật tư, sản phẩm máy móc thiết bị ngành công – nông nghiệp, 

ngành xây dựng (trừ thuốc bảo vệ thực vật), hàng gia dụng; 

- In bao bì (không hoạt động tại trụ sở); đại lý ký gởi; mua bán hàng hóa; 

- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông; kinh doanh nhà ở; cho thuê văn phòng, nhà 

xưởng, kho bãi; 

- Sản xuất và mua bán nước tinh khiết đóng chai. 

2. Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý 
 
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm tài chính và cho đến 
thời điểm lập báo cáo này bao gồm: 

Hội đồng quản trị 

Họ và tên Chức vụ   

Ông Vũ Đình Độ Chủ tịch HĐQT  

Ông Ngô Đức Vũ Phó chủ tịch HĐQT 
Bổ nhiệm từ ngày 25 tháng 02 năm 2019 và 

từ nhiệm ngày 18 tháng 10 năm 2019 
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Họ và tên Chức vụ   

Ông Ngô Đức Trung Phó chủ tịch HĐQT  

Ông Hoàng Anh Tuấn Thành viên Bổ nhiệm ngày 22 tháng 02 năm 2019 

Ông Nguyễn Văn Hiếu Thành viên Miễn nhiệm ngày 22 tháng 02 năm 2019 

Ông Lê Viết Hùng Thành viên Miễn nhiệm ngày 22 tháng 02 năm 2019 

Bà Phan Thị Thu Thảo Thành viên độc lập Bổ nhiệm ngày 22 tháng 02 năm 2019 

 

Ban kiểm soát 

Họ và tên 
Chức vụ  

Bà Trần Minh Trang Trưởng ban Miễn nhiệm ngày 22 tháng 02 năm 2019  

Bà Lương Thị Hương Thành viên Miễn nhiệm ngày 22 tháng 02 năm 2019 

Bà Trần Thị Bích Hà Thành viên Miễn nhiệm ngày 22 tháng 02 năm 2019 

 

Ban Tổng Giám đốc 

Họ và tên 
Chức vụ   

Ông Ngô Đức Vũ Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 22 tháng 02 năm 2019 

Ông Hoàng Anh Tuấn Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 22 tháng 02 năm 2019 

Ông Nguyễn Hồng Chương Phó Tổng Giám đốc  

Ông Ngô Đức Trung Phó Tổng Giám đốc  

Ông Vũ Quốc Toàn Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 22 tháng 02 năm 2019 

 

Đại diện pháp luật 

 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm tài chính và cho đến thời điểm lập báo cáo này 

như sau: 

Ông Hoàng Anh Tuấn Tổng Giám đốc   

 

3. Đánh giá tình hình kinh doanh 
 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 

năm 2019 và tình hình tài chính vào cùng ngày này được thể hiện trong Báo cáo tài chính 

đính kèm. 

 

4. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính  
 

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính đưa đến yêu cầu phải điều 

chỉnh hoặc công bố trong thuyết minh trong Báo cáo tài chính. 

5. Kiểm toán viên 
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Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 

kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty. 

 

6. Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tài chính 
 

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính để phản ánh trung thực và hợp lý tình hình 
tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính. Trong 
việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc phải: 

 Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. 

 Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng. 

 Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai 
lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính. 

 Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ 
tiếp tục hoạt động liên tục. 

 Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót 
trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

 

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình 
tài chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các 
sổ kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài 
sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành 
vi gian lận và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.  
Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. 

7. Phê duyệt các báo cáo tài chính 
 

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực 
và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả 
hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 
với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên 
quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 
 

 

  
 

 

  














	Hội đồng quản trị
	Ban kiểm soát
	Ban Tổng Giám đốc
	Đại diện pháp luật


		2020-04-20T20:01:46+0700




