
Phl Uc sô 0,1
(Ban hàh kèm theo Thôn8 ru s6 I 55/2015/rr-BTC ngày 06 th,âng l0 nàm 20 I 5
cùa Bô Tài chinh huôg dân công bô fiôn8 tin t|ên rhi truong chtns khoân)

BÀo cÂo TrIÛdNG NIÊN
Tèn Công t): Công ty cô phàn bao bi Hoàng Thçch

Nàm b6o câo: ntrm 2020
I. Thông tiD chùne

l. ThôDg tin khâi qui6t

rénsiaodich. côNc TYcÔPHÀN BAo BtHOANG THACH
- ciây chwlg nhôn dâne ki doa.h nshiçp s6: 0800208342 dEy dôi làn thû 8
.gày 08/l1/2019
- Viin dièu lê: 20.479.320.000, vnd
- Vôndâùlu cùâ ch'i sô hùu: 20.479.320.000,vnd
- Dia chi: phuong Mtuh Tâ!, thi xâ Kinb Môn. tlnh Hài DlJdns
- sé diên thoai:02203.820.020

- feàrik: htrplbaobihomglhach.vn
- Mâcôphiéu (néu c6): BBH

Qùé trinh hinh tùành và phât trién
- Côns ty Cô phàn bâo bi Homg Thech ti& rhân là Phân xrJons May bao

lhuôc Côns ty xi màns Hoang Thech - Tông Côns ty xi màng Viêt Nam dwc

thành lap theo Quyêt dinh sô 25l1999/QD -TTg ngày 22102/1999 cùa Thù tudng

Chinhphù.
- Cône ry CP bao bi Hoang Th4ch chinh rhric di vào hoat .lôn8 rù nàm

1999 theo co ché dôc lâp vôi câc don vithanh viên khéc trong Tông Côn8 ty xi
màng ViêtNam.

- Ngày 02/1212019 Công ty dâ duqc Ûy bû chrng khortn nhà nuôc châp
rhuân 1à công ty daichnng.

2, Ngành trshèvà diâ bÀn kinh doâûh

- Ngàni nghè kinh doanh:



+/ Sàn xuâi và kinh doành câc lo?i bao bi

+/ Kinh doanh câc loai vat tu san xuât bâo bi

+/ B6c xép hàng hôa dusng bô; Béc xép hàns h6â loei khâc...
- Eia bù kinn doann:

+/ Tinh Hài Du@C

+/ Tinh Quàns Ninll

3. Thông tin vè Inô hinh quân r4, 6 ch'i.c kinh doirhvà bO niyquÀn li
- Mô hinh quù tri: Côns ty cô phÀn bao bi Hoàns Th?ch rô chûc và dièu hành

theo mô hinll Côns ty cô phân.

- Co câu bô mây quà lY

- Câc côns ry con, côns ty liên két K.hôn8 06

4. DiDh hF6'Ds phÉt triôD
- Câc muc tiêu chù yéu cùâ Công 1y:

Khôns nsms iich lûy và nâng cao nàng luc san xuât, mô rông rhi phân, dâm bâo

giâ làng dâ lri doânh nghiep, lqi ich hqp phâp cùa Cô dông. C6p phân vào viêc

rhûc hrer nhièm rù phâr trian kinh ré xâhô;cua dar nudc.
- Chiên lLroc phâr triên 1runs và dài han:

Duy tri và phât lrién vô bâo xi màng truyèn théng phvc v9 nhu càu cùa câc công

ry sàn xLàI xi mâns. \sJrién cùu. phâr lrièn câc sàn phÀm vô bao mrti pl^vc !,rr

''

DAI HOI DôNC Cô DôNC

HÔIDôNC QUÀN TP,J BAN KIEM SOAT

BAN GIÂM DÔC

PHôNC ICHC PHONG TAI VU PHÔNG
KHVTKT



nhu càu cria câc Côns ry sû xuét xi màng
- Câc muc tiêu phât irièn bèn !ùng (inôi tnràns, xâ hôi và công dông) và chuong

trinh chiôh liên quân dên ngà! hû và !.ung h€n cria Côns t: Tich cvc bào vê

môi tniàns và thm 8ia dông gôp tù thiçn xâ hôi.

s. CÉc rrùi .oi
- Câc chinh sâch thay dôi cùa Nhà nu6c, su bât ôn cùa kinh ré chinh ri ùong
nrôc và thé giôi, dièn bién khô lùms cùâ giâ Dàu thé si6i ânn husng !4rc tiép

tdi sjâ hat nhua- nguyên vâl liêu chinh cho sân xuât vô bao; Str thay dôi vè co
câu sm phàû cùa câc Công ty xi màngj Xu huôg tiêu dùns cùa xâ hOi Ià nhùng
nsuyén nhân ành humg dên hiêu quà sd xuât kinh doanh cria Công ty.
- Ann huong o1â dich Covid 19; Câc quyét dlnh vè phons tôa, câch Ii dê phôns,

ch6ns dich Covid cùa Nhà nu6c, tinh Quâng Ninh, tinh Hài Dr@s.

II. Ti0h htnh ho?tirôDgrrong Dàm

l. TiDh hiDh host ilong stn xùôtkiDh doanh
' Nànl 2020 Công ty eèp nhièu knô khân nhu: Xu huoig sù dvng xi màng

roi tàng nên nhu càu vô bad rren thi tnrèns siàn; Th! rruÈmg cuns câp vô bâo
canh 1rùh kh6c liêt do cus vuqt cao so vôi càu; dh huong cùâ dich bênh

Covid I 9. . .nên nôi sô chi tiêu nhur Sàn luqng sàn xufu tiêu thu, doanh thu dèu
khôns dat so vôi ké ho4ch s,àn xùât kinh doanh dè €. Tùy nhiên do ban dièu

hành dà ôô nhièu biên phâp linh hoêl trong tô chûc sân xuât, knh doânh, linh
g9n biên chê, tiêt kiêm chi phi, iân dung oâc co hOi trong nua sim v ru và kinh
doanh nên chi tiêu lgi nhuân dnt duqc kê hoêch dê É.

s
T
T

Chi t iêu DVT
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hoêch
2020

ThUc
hiçn
2020

Thçc
hiên
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So sinh t%)

2020

ThUr
hiçn
2019

Sàn lLrons sù xuât

và tiêù tb!

Trii} câi 28,05 t7,48 74,80 14,84

2 Doanh thu ùuàn 207 148,54 204,671t,76

3 ry qo.8 6,6 6,67 i01,06 t24,67
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2. Tô chttcrà ân sE
- Danh sâch BâD.lièu ùànhl

Ban giâm dôc aôm cô:

L Bà Nsuyên Thi Minh ciâm diic bô nhiêm ngày I 7/9/2020
2. Ôns: Tràn Anh Dùng - Phô ciâm d6c bô nhiem nsày t7l9/2020

Ha Và tên: Nsuyên Th! Minh

Giéi l inh:Nù

Ngày sinh: 25ll l/1974

Qu6c tich: viêt NaIn

Quê quân: Xà Tây Kt, huyên Tû Ky, tinh Hài Duong

Diâ chi thuùg t.:: Phuùûg Minh Tân, Thixâ Kinh Môn, rinh Hài Duong

Trinh d0 chuyén môn: Ct nhân kinh té - chuyên nsành ké roân

Quâ lrinh cons lâc

. 9/2020 - nay: Bi thu chi bô, ciâm d6c Công ty CPBB Hodg Th?ch, ùy viên
HDQT Công ly CPBB Hoàns Thech

. 5/2019 9/2020: Bi rhu chi bô, Ph6 gitm déc kiêm Ké toân truûU Công ry
CPBB Ho€ng Thech, ùy viên HDQT Công iy CPBB Hoàng Th4ch

. l2l20t8 - 4l2org: Bi rhu chi bô, Ké toân truong Cône ry CPBB Hoæg
Thach, ùy viên HDQT Công ry CPBB Hods Th?ch i

.  0b20i<- l l2018: Ph6 Bi rhu chi  bô. Kè roàn rruômg Công ry CPBB Hoâng :
Thacb, ùy vién HDQT Công ry CPBB Hoane Thech

. 05/2015: Ph6 Bi thu chi bô, Ké toân truong công !y cpBB Hoàng Thach

. 07/2012 - 05/2015:Ké toân rruong Côns ry CPBB Hoàns Th?ch

. 1 ztzoo 7 - 06/20 t2 : T Nqng phông Tài vu Công ty CPBB Hoàng Thêch

. 0l/200? - I l/200?: Phô pha,ng Tài vu CônsiyCPBB HoànsThqch

. 07/l 999 - 1212006r Nhân viên ké roân Công t CPBB Hoàng Thach

. 09/1995 - 06/1999rNhân viên ké toân Công ty ximàng Hoàng Tïl4ch

Sô cô phân nÉm siù: 22.216, cô phà



- Cô phân sôhûur22.216, cô phàn

- Quyèn loi mâu thuân v6i Côns F/: Không

Phô gi6n. lôc:

Ha và tên: Trân Anh Dûng

Giôi rinh: Nam

Ngày sinh: 0l/01 / 1 973

Quôc !ch:vietNm

Quê quân: Xâ Tû Hiep, Huyên Thanh Tri, Hà Nôi

Dia chi thuûrg lrur PhÛèms Phû Thî, Thi xâ Kinh Môn, tini Hài Duong

Trinh dô chùyêô môn: Kt sLJ ché teo mây

Quâ tri.h công tâc:

. 09/2020 - nayr ph6 Giém d6c Công ty CPBB Hoàns Thach, ùy viên Hôi
dông quàn lri Côns q, CPBB Hoàng Thêch

. 08/2018 - 9/2020: ciâm dôc Công ty CPBB Hoang Thech, ûy viên Hôi
dôn8 quù tri Công ty CPBB Hoàns Thnch

. 0?/20i8 - 08/2018: Ph6 giâm diic Côns ry CPBB Hoàng Thach, ùy viên Hôi
dàn8 qùân I i Công q CPBB Hoâng ftâch

. 08/2008 - 06/2018: Phô giârn d6c Côns ty CPBB Hoàng Thach, ùy viên l
Ban kiém soât Công ty CPBB Hoang Thech ;

. 0ll2008 - 07/2008:Quo d& phân xuong sàn ruit Công qr CPBB Hoàns Thqch i

. 07/1999 - 12/20071Ph6 phàng ké hoêch vêt ûJ ki thuêt Công ty CPBB
Hoàng Thêch

. 08/1995 - 06/1999:Kisu Công ry xinàns Hoàng Thêch
- 36 cô phàn nm siû:32.520, cô phà

- cô phàh sô hûu:32.520, cô phân

- Quyèn loi mâu thuÀn vr:i công ry: khôn8

- Nhùng thay irôi t.oùg bân irièu hànb:
+/ Thâng 09/2020 bà Nguyên Thi Minh- phô cirtm diic duqc bô nhiêm chûc
danh ciâm d6c Côns ty.



+/ Thânc 9/2020 miên nhiêm chûc dânb Ciân diic và bô nhiêm chûc danh ph6

giân dijc dôi v6; ông Trân Anh Dûng.

- S6 luqng câù bO, Dhân viên. T6m tÉt chirh stch và thây dôi trors chinb

s6ch d6i v,ôd rsuà'i lâo ilông.
- Sô luqns lao dông b;nh quàn nâm 2020: 164 n8uôi

Càn cû vào thuc tê iinh hinh sân xuât kinh doanh, Công ty luôn chi trong .lào

Îao ûâns cao trinh dô nghiep vu, tay nshê, thêm nghê cho n8uùi lao dÔng trong

công ty,

- Chinh sâch tièn lùons:

Công ty xây dr,ns chinh sâch dèn htdng dua trên tiêu chi vè hiêu quà lâo dông,

vi ti côn8 viêc c6 xér dén yéu tii thâm niên phù hqp vfi dèc trung ngùh nghè

hoat dôns, phr) hqp vôi trùh dô, nâng lvc, côns viêc và quâ trinh côns hiên cùa

tùn8 nsuài dâft bào cho nsuài lâo dOng hùong dày dù câc ché dô theo quy dinh

- Chinh sâch phûc lqi và thlic.hiên câc chê d0 cho nguài lao dôngl

+i côns 1y trich nôp bào hiêm xâ hôi, bào hiêm y té. bào hièm thât nshiep theo

duns quy dinh cliâ phâp luât.

+/ Hànc nàm tô chlic khin srtc khôe dinh ki, khâm bênn nghè cho nguù' lao

dông, khâm cbuyên khoa cho nù lao dong.

+/Thuchicndàydl : lcâcchédôn8hiphépnàm,thùig i . , làmviêc, thàig iàndi

nsoi, ché dô àn ca, bôi dùông chéng n6ng cho nsuùi læ dôns....

+/ Tao dièu kiên cho nguùi lao dône di nghi mât, nâng cao tinh fiàn, rèn luyÇn

+/ Mua bào hiêm kê! hç'p con nguùicho nguài lâodông...

J .  T inh hrnh dàu tû. l inh hinh thr$ biêtr  c ic  dr t6n

al ( d. k-hoan dâu ru ldm: Trorilg nâm 2020 khôrg cd (hoàn dau tu l6n

b) Câc côns ty con, công ty liên kéti khôns c6



4. Tinh hinh tài chinh

â) Tinh hinh tài chinh

Chi tiêu Nnn 2019 NÀm 2020 So einh
Tông giâ .ri tài sàn
Doanh thu thuân
Lqi nhuân tu hoat dong kinll doarh
Lqi nhuèn khâc
Lqi nhuAn truôc thué
Loi nnuân sau 1nué

101.059
204.666

4.598
751

5_349
4.259

95.83',7
147.737

6.925
(257)
6.668
5 . 6 7 |

94,a30/o
72,t80/o

150,600/,
(34,23)%

t24.64%
133,18%

Îi lê lqi nhuân trà cô tùc t 2 %
Càc chi liau ràichinhchrl yèu

Chit iêu NIm 20r9 Nnn 2020 Ghi ch'i
L Chi tiêù rê khà nàng thatlh to,ik
+ Hê sô thânl toân ngàn hln
Tà se ngàn hqrùNq ngàn h?!
+ Ha s6 thânh 1oân nheh
rà sd neân hân - Hanq tôn kho

Nq ngân han

t.ch;ù;i"""â;;-'
+ Hê sô NoÆônS tài sàn
+ Ha sô No/Vôn chi sô hûu

4,345

2,950

0,290

5,916

4,134

0,164
0,196

3. Chi tiêu rê nàhs fu. hoqt dôns
+ Vông quay hànc tôn kho:
Giâ vôn hàng bân/Hàns tÀn kho b/q
+ Doanl rhù rhuân/Tông tài sân

5 , 2 t 7

2,025

4,405

t,542

4. Chi tiêu yê khà nàngsinh I,ài
+ Hê sô Lsi nhuôn sâu thuê,Do.nh
thu thuàn
+ HC sii Loi nhùân sau rhué,^r'ôn chi

+ Hç sô Lqi nhuân sau rhué/Tông rài

+ He so Lor nhù?n ù noat d9n8 krnh
doânlr/Doanl thù thuân

0,021

0,054

0,042

0.022

0,038

0,071

0,059

0,047



5. Cûcâu cô dôtrs, th'y dôi vôn dÀù tù cûr cbù.d hûu
a) Cô phânr
-Tôns sô cô phan dù8lm hùhl 2.047 .932, aô phù)
- 56 cô phân chuyén nhuqng qr do: 2.04?.932, cÀ phàn
- 36 cô ph?rn hqn ché chuyén uqng: 0, cô phân
b) Co câu cô dông :
+/ Cô dông là câc câ nhân trong nu6c:
dông câ nhân là cô dôns lonr không c6.

rzo ngvor ctuem rz,24"k \on (Ite!

+/ Cô dôns là câc tô chtc lrong ns6c: 0l tô chûc chiém 27,76r/0 !6^ àièù tê
(Cô dôns tô chûc là Tông công ty xi màns Viêr Nam)
+/ Cô dông là câc câ nhân nusc.goàir không cô
+/ Cô dône là câc tô chûc nù6c ngoài: không cd
c, Tinh hinh rha) d;i ron dàù ru cùa chù sô hùuikhôn8 cô
d) Giao dlcb cô phiêuquii khôns cô
e) Câc chrms khoân khâcr không c6
6. Bâo câo tâc ilotrs liôn quan itên nôi trotms và !Â bôi cùâ Côtrs ty
6. t . Quàn ti nBuàk hsq,ên ùit liêu
a) Tông luqng neuyên vât liCu chinh duqc sù dllrle dê sân xuât và d6ns sôi câc
sàn phân và dich vv chinh cùa tô chûc rong nâm 2020 là: 99,a? .i dône
b) Ti lê phàn tràm nguyên Jêt lieu dûqc rii ché duqc sri dung dè sàn xuât sàn
phâm và dich v9 chinh criâ tô chûc: <l %
6.2. Tiêu th4 kàkg lqng
a) Nàng luoDs tiêù th! lrvc riêp và giân tiêp nàm 2020 là 4,3 ri
b) Nàng luqng tiél kiên duqc ihông qua câc sâns kién sù dlng nàns luqng hieu
quàrkhông c6
r) Cac bâo (âo sâns kièn rièr kiêm nàng luqng: k}ông co
6.3. T'utn thù phàp lu,ât yè bào vê nôi truong
a) Sô lân bi xù phgt vi phqm do khôns tuân thù luât phâp và câc quy dinh vè môi
trùàng: khôns
b) Tôig s6 dèn do bi xLr phat vi phgm do khôns tuân ihù luât phâp và câc quy
dinh vè mô; truong: khôns
6.4. Chiah sàch tiên quan dék ngvài tao dôkg
a) 56 lùms lao dông, mric lùong trung binh diii v6i ngusi lao dOne
Sé ho dôns binb quân nàJn 2020: 164 ngui{ lièn luong binh quân: 12 t içu
dông/ngui,i/r,Ilâxg.
b) Chinh sâch lao dông nhàm dâm bâo stc khôe, an toàn và phûc lqi cùa nguàn
lao dông.

lê; cô



-vê sûc khôe: Công ly !ô chtc khâm bênh dinh ki, kniim bênh nghè cho rom
thé nguài lâo dôns và khâm thêm chuyên kloa vôi lao dong nû dàm bào bùa àn
giùa ca; lhùc hiên bôi duûng chông nông ...
-Vê an roàn: CônB iy rô chûc hqc an roàn lao dôns cho nguoi lao dôns theo dinh
k', c6 quy lrinh vân hành mây an toen; kiêm dinh thiêi bi dinh ki, câp phât bào
hô cho 1oàn !hê nsuài lao dông...
Vê phiic loi: Công ty tô chrc tèns quà nhân câc dip lê tér d6i vôi tâp thê nsuqi

lao dôns, tàns qùà lao dông nù nltân nsày ki niçm gioii téns quà câc châu thiéu
nhi là con ngûài lao dôns nhân hgày Têt thiêu nhi, truhg thu. mua bào hiêm két
hq p con n8uôicho toàn thê nsuài lao dông.-.
c) Hoqi dông dào 1êo nsùài lao dông
- Côùg ly !ô chûc dào tao ntug câo lay nshè và dào rqo thêm nshè cho lao dông
trong Công ty.
6.6. Bdù.ôotiên quan àén îàch hhiên diji y,ti côks dôk| dia phud"B:
- Lao dons rrcns Công r) dà rham sia hoar dôrg hièn màu nhù dao. Công ry !à
nguoi lao dôns thm sia quyên gitp ùng hô xây dms câc quy tù thiên, nhân d?o
nhù tàne quà nguài khuyéltât, lsùài mù, hôi nên nhân châr dOc dâ caln.
6.7. Bito cào liên quan dén hoat dêng thi truài1s viih & h theo hsûB dâh cùa

IU. Bâo câo và alrnh giâ cûâ Brr ciém ilôc
1. D6nh Ciâ két quâ host ilOng sâr xuÂt kinh dornn:

Nàm 2020 thi trosng cô nhiêu biên d0n8 phlc tqp: Tinll rrmg cung vùo!
quâ câu nsày càng gia Éns, cq câu san phàm cûa câc Công ty xi màns ftay dôi,
\u hrdn8 ,Li dung yi mdng Èi lang. Bism xi màng bao rru)en rhông Iàm cho nhu
càu vo bao siàm dây là nhùng nsuyên nhân chinh ânh hùgl€ dén két quâ sàn
xuât kinh domh cùâ nâm 2020.

Truôc nbùng khô kllàn d6 Ban giâln dôc de dM ra câc biên phâp dè khâc
phuc khô khàh cùa công ty nhu: Quàn li dinh mtc tiêu hao vêt !u, tié! kiCm chi
phi, siàm $ièù phé phàm; ôn dinh chât luqng sàn phÀn, dm kiém mô rô.8 rhi
trudngi Dào lao thêm nshè cho rguoi iao dôns dê thuân lqi trons viçc dièu ph6i
ldo dông giud .d( bo phm gop phàn rinh siam brén chi lao dôn8. rich cuc ùd
hôi công nq. Két quâ là dén 3l/1212020 sô du nq cùa khâch hms dâ giàn nhièù
so vôi thoi .liêm 0l/01/2020. Bién chê 1âo dôns 4i céc bô phân lrons Công !y
tinh son. Viêc bô lri, luân chuyên lao dông gitra câc công doqn dâ dùqc ph6;
hqp nhip nhàng.

Màc dùr Sàn lùqns sân xufu san luoïls riêù ih!: doânh thu nàm 2020
9



ST
T Cbl tiêu KIt

2020
Thqc ùlCD

2020
TùW hiôr

20lt
KII
w0 Tt! 2019(w

Doanh thu biin hàng và 207.400 t41737,68204.665,67 1 1 , 1 1 72,t8

l
20?.000141.7 t1,68204.665,67 7 |  ,11 7 2 , t 8

ciâ vôn hàns bân t3t 476,521 8 8 . 1 t 7 , 0 0 69,89

Ldinhuô. gOprè bén 16.260,92 t6.548,67 98,26

706,43 6,59 t0_12J

6 C h i p h i l à l c h i n h 1,09 1.219,41 0,09

Chiphib i in  hàng 89?,71 978,81 1 , 7 2

Chi phi quû li doanh
nshiêp 9. t41,73 9.118,92 93,89

6.924,19 4 t98,0s t50,6

tu Thu n]1âp lh'ic 7 5 t , 4 5 |  2,42

ll Chi phi khâc 0, t0 155435
(257,rs) 7 5 t , 1 5 (r4,21)

TônB lqi nhùân kê Îoân 6.600 6.667,61 t0 |  ,06 124,64

l 4
Chiphi thuéTNDN
hiên heh 995,98 t .090,? 9 t , l l

15
Loi nhuân sau rhué ùu
nhâp doârh nghiêp 5.6? 1,65 4 258,74 r } , t 8

"r , ; , 2.769 2.080 I 3 l , l 8

knôns dat ké hoêch dè m nhuns lqi nhùên nâb 2020 da d dÛgc ké ho?ch D?i
hôicô dôns dè râ, cq ùè nhu sâu:



2.Înh hinh ôi chitrh
a) Ttnh hinl tài sàn

b) Tinh hirli nq pbâi (rt ,
- Tirh hinh nq hien têi, bién àông l6n vè câc khoàn ne-

dà

I. TÀi stn nqén her 93.0s0 9E.656

L Tiên và câc khoàn tuonÂ dùonÊ tién 7.935 15.942

2. Dâu hr tâi chinh nsàn han 18.000
3. Câc kfioà phai lhu nsi, hen 39.088 5t.046
4. Hang ôn kho 28.O27 J1,668

5. Tài sàJ) nein hen khàc

II. Tài sàr dài bar 2,747 2.403

l. TSCD hiru hinh 2.187 2.403

- Nsuyèn giâ 62.686 61,656

- Giâ tr!hâo nàn lùy ké (59.899) (s9rs3)
Tôn'e c,ô!e tàisàn 95,837 10t,059

I. Nq nei! hsn ls,12a 22.704

l . rnar ûa nguol Dan ngân nan 8.061 r5.517

2. Nguùi mua tm rièn $udc nsin h 50

J. Thué và câc khoân phài nôp Nhà nu6c 504 Er9

4. Phài ùà nguài lao dôns 6.163 4.683

5. Chi phl phài rrâ nsàn hen 335 372

6. Phà; trà nsân hÙl kllâc l l 3 8l

7. Vay và nq thuê tài chinh nelb h?n 0 0

8. Qui knen lhusns ph('c lqi 502 r,232

I l .  Nq dài  h ln

L. Vây và n9dài he 0 0

l 1



3. Nhùns câi tiénvè coc6u tô ch'ir! chiDh sÉch, quân li:
Nàm 2020. sàn lûqng vô bao sàn xuâ! thâp, ngùài lao dông i! viêc làm.

CônB ty .lâ ilào tso lhêm nghè cho nsuùi lao dong, kiên toù, sip xép bi nhân
lqc cho ph,) hqp vôi trinh dô nàng luc cria tms nsusi và dâp ûns nhù càu sù
dvns lao dôns cùa Công ty. Két quà là g6p phàn ôn dinh viec Iàm, rhù nbâp cho
nguûi lao dôns nnun8 ràn dàm bâo hoîr dôns.ù xùâr kinh doâni cùa Côns I.
4. Ké hogch phâttriên trong tùûûg lâil

- Khôrg ngnns tich lùy và nâng cao nàns lùc s,àn xùât, md rông thiphàn,
dàm bào gia tàns siâ tri doahh nehiêp, lqi ich hqp phâp cùa Cô dông. c6p phàn
vào viêc thùc hiên nhiêm vu phât trién kinh té xâ hoicria dâ! nudc.

- Dùy tri và phât trièn vô bao xi màng truyèn th6ng phuc vu nhu càu cr:a
.^ cônts r) xi mrnr. Nshièn cù!. phâr rièn câc sân pûm !ô oao mdj phùc \u
nlru càu cùâ câc cône ty sân xuât xi màns.
s. Giâi trinh cûr BaD Giâli' dôc d6iv6ii kién kiêln toân (néù c6ri Khôns cô
6. Béo câo ilânh giÉ liên ôuan déù trâch nhiem vè môi trua'ng và xi hôi cù.
công ty
â. Dânh giâ liên quan dén câc chi tiêu môi lrums Gêu rhq nudc, nàns lu@g,
phâtthài...)
Côns ty luôn thûc hiên .lûns câc quy dinh crla phâp lùAr liên quân dén công tâc

b. Dânh giâ liên quandénvâi dè nguàilao dông
Ngùôi lao dông dùoc hums dây ôl câc chê dô theo quy dinh cùa nhà nuôc:
duoic dông BHxli, NHYTj BHTN; duqc câp phér bào hO lao dông; duqc bÀi
dudng chông nôns, khâm sric khôe dinh k'....
c. Dânh siâ liên quâh dén tiâch nliêm cùa doanh nghiêp diii vôi cong dàns dia

Công ry thvc hién

IV. Dânh si6 cùa
ty cô ptrÀry

dLins câc quy dinh cùa phâp luât và tbvc hiçn dây ô1, cô trâch
lham sia câc hoêt dong do dia phuû€ phât dông và rich cùc
dong t'i thiên, nhân dao.
Hoi ilông qùân trivè hoft dong cûr CôDg ry (d6i vdi côDg

l. Dânb siâ cùâ Hoiirôtrs quâi trivê câc nnt ho4tilongcrûr Côùg ry
- Thqc hiên dus câc quy dinh cùâ phâp luôi, bào toàn và phât ùién duqc nguôn

on dinh dài sôns, thu nhâp cho nguûi lao dôn8.
- Thùc hiên dày dù nshia !\r vôi ngân sâch nhâ nùôc theo quy dinh cùa phâp
luât.
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, Trich lâp câc qui phûc lqi, khen thuong, dàu tu phâ1dèn... và rô chûc ùùc
hiên, sùduns câc qut theo dûns muc dich, dLing quy dinh.
' Tich cqc thâm giâ công râc rù rhiçn, nhân dâo theo câc phong t ào cùa Tôhg
CônB ty cûng nbu ô dia phuong.

2.Dânh giâ cùâ Hôi iràDgquân trivè hottilODscùr Bân cirm d6c côDs ry
- Trons nàm 2020 Bm gidm dôc dâ th{c hiêh dây dri ch'rc nàns, nhiêm w,
quyén han theo quy dinh cûa phâp luêi và diêu le Côns F/, rhuèmg xuyên bân
sât kê hoach sû xùât kinh doânh ola Côns ry, câc nghi quy& cria HOi dèng
quàn li dê c6 b;ên phtp dièu hành. Chù dông tich circ, xLi l)t kip thài câc vân dè
phât sinh trong quan li dièu hành, thuûU xuyên dè ra câc biên phâp dê é chûc
thlic hiên t6t nhâl nniçm v9 sàn xuât kinh doanh ifong nàm 2020.

3. Câc Ié ho?ch,diDh hÉng cù. HOi dôngquâD tri
- NàIn 2021 siâ hat nhvâ neuyên vât liêu chi.h dê sân xuâ1vô bao ràng cao,
linh lreng cuns wot càu dép tlc gia tàns trons nganh sàn xuâ v6 bao, xu huong
su dÈng xi màng rài tàns, ânh husng cùâ bênh viêm duang hô câp Ncov-lg sè
æh hums 1ô dôn hoat dôns sân xuât kinh doanh qia Côns ty vi vây Hôi dông
quan t.i dinh huds: Dây m?nh dln hièn thêm thi rruoTrg; nâns cæ hiêu quà sù
dlns vôni nâng cao nàns suât lao dong; tiét giàn câc chi pbi; nâns cao chât
lùos s& phâm; rdng sûc cd)h trùh trên rhi ruamgi ôn dinh di,i sông ngùài tæ
dôngt dàm bâo quyên lqichocâc cô dôns.

V. QuâD ûicôns ty
r.  nqr oong qùân rr l

a) Thành viên và co câu cûa Hoi dôns quan trii

b) Câc liéu ban thuôc Hôi dông quan lrii I Knông cô
c) Hoat dôns cùa Hôi dôns quù lril
-Thuc hiên nhiêô vv, quyèn han cùa minh rheo quy dinh cùâ phâp luqt và dièu
lê Côns ry. Trong nàm Hôi dàng qum tri da tô chtc câc cuoc hap thucdg Li và

t 3

)

Hq và tên Ch'tc danh sô cô ptÀn
biéu qùyét

Yo sôt
hûu

Ghi chû

I Ngùyèn vàn Toa ch'i rich HDQT 14.561 1,69 Chuyên tnich
2 Lé Tlành Lois Uy viên 1.1.4520,66 Khôns drèu hanh
L Lè Hùu Hà Uy viên 7 . 7 3 1 0,38 Knôns d;èu hành
4. Nsuyèn Thi Minh Uy viên 22.2t6 r,08
5. Tr,li Ani Dùns U vierf t2.520 t , 5 9 Pho Cirim dôc



dôl xuât dè phân tich dânh siâ linh hinn sàn xuât kinh doanh và câc hoel dôn8

khâc cùa công ry. Dânh giâ két quà thvc hiên nhiam vq và dè ra phu@s huons,

biên phâp dê d?t dùqc câc muc titu D?i hôi cô dôns dlt ra Chi .lêo, siâm sâi,

tso dièu kiên thuân lqi dé bm giârn d6c d chûc sân xuât, kinh doânh theo drïns

phâp luâi, bào toàn và sinh lÙi v6n, thqc hiên dàv dù nghia vtr dii; voi Nhà nuôc,

,tuyèn lqi cira cô dône, dàm bâo ôn dinh,'viêc làm và thù nhâp cùa ngùÙi lao

d0nc.
-Hôi dÀns quân ti luôn phât hly vai trô, trâch nhiçm cria mlnh irons công tÂc

quân Li, dièu hùh công ty, thw hiçn dung dièu lê Công iv và tuân thù phâp luât

d) Ho?ldông cùa thành viên Hôi dÀng quân tri dôc lâP Ho?t dons cùa câc liêù

ban trong Hôi dông quàn trlr không cô

e) Danh sâch câc thùh liên Hôi dông qum 1ri c6 chrms chi dào l3o vè quan tri

công 1y:
Ông Lê Thành Lons- Ùy viên HEQT

2. Ban KiêIn soÉt
a) Thành viên và co câu cua Ban kièm soâi:

b) Hoat dông cùâ Bù kiêm soâ1i

- Thu c hien qùyèn và nhiêm vu duqc quy dlnh t?i Dièu lê Công ry rrcns nàm

2020 Ban kièm soâi dâ theo dôi, xem xér toàn diçn ho4t dÔng cùa Công ry' làm

v;Cc trllc dép vôi hôi dôn8 quan iri, ban siâm d6c dè nârn rô và dânh siâ toan

diên tinh hinh ho4l dông cûa Công ry trong nâm 2020.

- l hM .ià ban LiÉm soar Lham giâ tà cà câc buôi hqp cùâ Hçi dôn8 quàn rri

Ban kièm soât kièm tra viçc thvc hiên câc quy ché, quv dlnh trons viêc thvc

hiên câc quy ché vè phân ph& tien tuog, quy crré quàn ly tài chinh' công ltc

h4ch loân ké !oân, rà soâ1 xây ivng ké hoqch thvc hien nàm 2020

' Dinh ki ban kiêm soâl hqp dânh giâ hoet dông cÛa Hôi dÀng quân ti, ban dièu

hùh 'à cdc \àn dé ùuac phêm vi. qu)èn han qu) dinh ûong dièu l'" Công rv va

Luô1 doanh nghiêp.

\

HQ và tên Chûc d,Dh
biêu auvêt

% s,t hùu

1 BùiThiDuôg Truôg bs kiém roâr 1.280 0,06

2. Dà L@ vinh 0 0

I Tràn I hi Phuone Dung 2.560 0 , t l



3. Cnc giâo dich, thù lao vÀ cÉc khoôn lqi
giém dôcvà Ban kién so{t
a) Luong, thuong, thù lao, cic khoan lqi lchi

cùâ Hoi ilông qunr tri, Bâb

b) ciao dich cô phiéu cùacô dông nôi bôi KIôn8 cô
o Hqp dôns horjc gao dich vôi cô dông nôi bô. Knông cô
d) Viêc thùc hiên câc quy dinh vè quân rri công ry : Thvc hiên t6t câc quy dinh

VI. BÉo dâo tài chtnh
1. f kién kiém roân, châp nhân toan phàh
2. Bio cÉo tài chfnb ilÈqc kién toân (Bâo câo tài chinh nàrn dâ duqc kiém
toân bao eÀm: Bàng cân diii ké toân; Bâo câo két quà hoer dông kinh doanh;
Bâo câo lm chuyèn tièn tê; Bù ûuyét minh Bâo câo tài chinh rheo quy dinh
phâp luât vè ké 1oân và kièm toân dâ duqc dÀng rên tang web cûa UBCKNN
và trang web cûa Công ty n gày 3l/$n021 .

Hài Duong, ngày 05 thâng 04 nàm 2021
, GIÂM DÔC cÔNG TY

ich

Ho VÀ Tên Chûcdanh Luong,
thù&De

Thù l.o Tông thu
nhâp

I Nguyèn Vân Toa Chù tlch
HDQT

754.037.778 754.017.778

2. Lé Thtri Lonq Uy vièn 2r.790.00048.000.00071.790.000
.1. Lè Hiru Hà Uy ! ièn 21.790.00048.000.00071.790.000
4. Iràn Ani Dùna Uy vien -

Pfô Giâm
dôc

6r5.065.45448.000.00068J.065.454

5. Nguyèn Thi Minn Uy viên - 555.218.52548.000.00060J.218.525

6. BùiThi Dung Jy."'89""240.024.890 240.024.890

7. Dô Luu Vinh Uy viên -
BKS

9.520.000J6.000.00045.520.000

8. Trân Thi Phuong
Dùne

Uy viên-
BKS

188.157.45536.000.000224.t57.455
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