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Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước 

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6000182456 

- Vốn điều lệ: 126.500.000.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

- Địa chỉ: Km 17 Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk 

- Số điện thoại: 02623.514.365 

- Số fax/Fax: 02623.514.365 

- Website: http://thangloicoffee.com.vn/ 

- Mã cổ phiếu: CFV  

- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng 

kể từ khi thành lập đến nay) 

+ Ngày thành lập: 10/07/2008 

 - Các sự kiện khác: 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% 

tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất). 

+ Mã ngành nghề: 0126 (Trồng cây cà phê) 

- Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 

năm gần nhất). 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Km 17 Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

- Mô hình quản trị (nêu rõ mô hình theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp) bao gồm: 

+ Đại hội đồng cổ đông. 

+ Hộ đồng quản trị. 

+ Ban kiểm soát. 

+ Tổng giám đốc. 

- Cơ cấu bộ máy quản lý. 



+ Tổng giám đốc. 

+ Phó Tổng giám đốc 

+ Kế Toán trưởng 

+ Chức danh quản lý khác 

- Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ 

thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết). 

4. Định hướng phát triển 

 - Các mục tiêu chủ yếu của Công ty  

TT CHỈ TIÊU ĐVT 
THỰC HIỆN 

2020 

KẾ HOẠCH 

2021 
TỶ LỆ % GHI CHÚ 

      

1 

Sản phẩm chủ yếu                 

Cà phê tự trồng 
Tấn 

nhân 

                      

132  

                           

243  
184,09%         

 - Thu nợ sản lượng Tấn nhân 
                        

38  

                           

113  
  

Dự kiến thu 

được 8% sản 

lượng còn nợ       

 - Thu sản lượng kế 

hoạch 
Tấn nhân 

                        

94  

                           

130  
  

Dự kiến thu 

được 20% sản 

lượng 2021       

Cà phê thu mua 
Tấn 

nhân 

                   

5.245  

                        

8.500  
162,06% 

Hàng R1 S16 

khô       

2 

Doanh thu thuần Đồng 

 

206.957.682.7

23  

      

313.797.400.000  
151,62%   

      

Cà phê tự trồng Đồng 
     

4.567.504.447  

          

6.497.400.000  
  

Giá tạm tính 

7.000đ/kg cà 

phê quả tươi, 

giảm 30% sản 

lượng năm 

2021 cho hộ 

nhận khoán       

- Thu nợ sản lượng 

2018, 2019, 2020 
Đồng 

     

4.567.504.447  

          

3.599.050.000  
78,80%   

      

 - Thu sản lượng 

2021 
Đồng   

          

2.898.350.000  
    

      

Cà phê thu mua Đồng 

 

195.075.547.5

08  

      

300.000.000.000  
153,79%   

      

Cho thuê kho Đồng 
     

7.314.630.768  

          

7.300.000.000  
99,80%   

      



3 

Chi phí giá vốn Đồng 

 

185.719.815.0

64  

      

291.641.000.000  
157,03%   

      

Cà phê tự trồng Đồng 
     

1.005.071.106  

          

4.641.000.000  
  

Giá vốn tạm 

tính 5.000đ/kg 

cà phê quả 

tươi, giảm 30% 

sản lượng năm 

2021 năm 2021 

cho hộ nhận 

khoán       

- Thu nợ sản lượng 

2018, 2019, 2020 
Đồng 

     

1.005.071.106  

          

2.570.750.000  
    

      

- Thu sản lượng kế 

hoạch 
Đồng   

          

2.070.250.000  
    

      

Cà phê thu mua Đồng 

 

182.887.489.4

85  

      

284.500.000.000  
155,56%   

      

Cho thuê kho Đồng 
     

1.827.254.473  

          

2.500.000.000  
136,82%   

      

4 Chi phí bán hàng Đồng 
10.223.395.07

2 

        

11.500.000.000  
112,49%   

      

5 
Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
Đồng 8.054.165.493 

          

8.000.000.000  
99,33%   

      

6 
Doanh thu hoạt động 

tài chính 
Đồng 4.089.259.762 

          

3.500.000.000  
85,59%   

      

7 Chi phí tài chính Đồng 2.479.477.493 
          

2.200.000.000  
88,73%   

      

8 Chi phí đầu tư khác Đồng 
                        

-    

             

300.000.000  
    

      

9 Lợi nhuận thuần Đồng 
     

4.570.089.363  

          

3.656.400.000  
80,01%   

      

10 Doanh thu khác Đồng 1.026.372.483 
          

1.150.000.000  
112,05%   

      

11 Chi phí khác Đồng 851.776.234 
          

1.000.000.000  
117,40%   

      

12 
Lợi nhuận trước 

thuế 
Đồng 

     

4.744.685.612  

          

3.806.400.000  
80,22%   

      

13 Thuế TNDN (20%) Đồng 586.315.132 
             

761.280.000  
129,84%   

      

14 Lợi nhuận sau thuế Đồng 
     

4.158.370.480  

          

3.045.120.000  
73,23%   

      

              

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 



- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến 

ngắn hạn và trung hạn của Công ty. 

     1. Đối với sản xuất: 

     - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người nhận khoán chấp hành, thực hiện trách nhiệm 

và nghĩa vụ trong hợp đồng giao khoán đã ký kết, trong đó tiếp tục xem xét hỗ trợ giảm 30% sản lượng giao 

khoán cho người nhận khoán nộp đủ sản lượng kế hoạch giao năm 2021; khoanh nợ đối với những trường có 

khó khăn còn nợ công ty các năm trước với điều kiện phải xác định công nợ và thời gian trả nợ. 

    - Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của Tỉnh, Huyện thực hiện nghiêm, dứt 

điểm bản án phúc thẩm số 05/2020/ DSPT ngày 21/01/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk về vi phạm 

hợp đồng giao khoán. Đồng thời tiếp tục lập hồ sơ khởi kiện ra tòa thu hồi vườn cây nhận khoán đối với những 

vườn cây đã hết thời hạn giao khoán nhưng người nhận khoán không gia hạn hợp đồng, cũng như thu hồi diện 

tích đất giao khoán đối với diện tích cà phê trồng mới tái canh năm 2019 và năm 2020 đủ điều kiện chuyển 

lên kinh doanh nhưng người nhận khoán không ký kết hợp đồng giao khoán mới… 

      - Thu trực tiếp sản lượng giao khoán và các khoản nợ khác cũng như thu thông qua việc sang tên, đổi chủ 

vườn cà phê nhận khoán, vườn cà phê liên kết.  

       - Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra lô đồng chỉ đạo thực hiện việc đầu tư chăm sóc vườn cây cũng như 

phát hiện, ghi nhận, xử lý các vụ việc tự ý thanh lý vườn cây, tự ý chặt hạ chiếm đoạt cây muồng đen làm thất 

thoát tài sản Nhà nước, của cổ đông.   

      - Xem xét giải quyết cho thanh lý một số vườn cây phát triển kém, năng suất thấp theo đề nghị của người 

nhận khoán và Công ty sẽ cùng đầu tư vốn ngay từ năm đầu thực hiện trồng mới tái canh vườn cà phê. 

      2. Đối với Kinh doanh xuất khẩu: 

    - Đầu tư phương tiện vận tải, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị tại xưởng Chế Biến với công nghệ hiện đại 

để đáp ứng với nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất. 

   - Xúc tiến mở rộng thị phần trong tỉnh và các tỉnh lân cận, tìm kiếm các đối tác mới, liên doanh liên kết với 

các công ty, hợp tác xã có trồng, chế biến cà phê.  

  -  Phát triển tìm kiếm khách hàng đầu ra trong nước và quốc tế thông qua môi giới và các công ty ngoại đang 

kinh doanh cà phê trong nước, tăng cường chào bán cho các đối tác truyền thống có mối quan hệ với công ty 

lâu nay. 

   - Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng hàng hóa nhập vào, xuất đi theo đúng hợp đồng ký 

kết. 

    - Nghiên cứu và phát triển thêm về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mặt hàng hồ tiêu để mở rộng sản xuất 

kinh doanh và tăng nguồn thu cho công ty. 

    3. Các hoạt động khác: 

    - Linh hoạt trong hoạt động tài chính để tăng thu, giảm chi phí lãi vay.  

    - Nâng cao hiệu quả việc sử dụng, cho thuê nhà kho nhà xưởng. 

Năm 2021 dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty và công tác an ninh trật tự tiếp tục gặp những 

khó khăn cơ bản. Trong đó về sản xuất người nhận khoán vườn cà phê đến nay vẫn chưa hợp tác với công ty 

để bàn bạc, giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc nhằm tạo ra sự đồng thuận và hài hòa lợi ích hợp 

pháp giữa các bên liên quan, do vậy ảnh hưởng đến công tác quản lý, đầu tư, chăm sóc vườn cà phê, công tác 

thu nộp sản lượng giao khoán, các khoản nghĩa vụ đối với Nhà nước và các khoản nợ phải thu. Về kinh doanh 

sẽ gặp khó khăn trong công tác xuất khẩu do thiếu sản lượng sản xuất của năm 2020 và ảnh hưởng của đại 

dịch CoVid- 19 nên giá cà phê luôn biến động, xuống thấp và giá cộng cũng thấp do không có chứng nhận 

UTZ không đạt (người nhận khoán không hợp tác nên đánh giá không đạt), công hàng khan hiếm, hàng hóa 

tồn kho không xuất được, dòng tiền bị chậm trễ, cạnh tranh gay gắt… 



II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Nêu các kết quả đạt được trong năm. Nêu những thay 

đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung 

cấp. 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 

Kế hoạch Thực hiện 
Tỷ lệ 

% 

1 Sản phẩm chủ yếu         

1.1 Cà phê thu mua Tấn 5.300 5.245 99% 

1.2 Cà phê tự trồng Tấn 130 94 72% 

1.3 Cho thuê kho Tỷ đồng 6 7,3 122% 

2 Doanh thu Tỷ đồng 197,5 212,1 107% 

3 Giá vốn Tỷ đồng 178,3 185,7 104% 

4 Chi phí Tỷ đồng 18 21,6 120% 

5 Lợi nhuận kế toán trước thuế Tỷ đồng 2 4,7 235% 

6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1,6 4,2 258% 

 

 - Tình hình thực hiện so với kế hoạch: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và 

các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế 

hoạch và so với năm liền kề 

 T

T 
CHỈ TIÊU ĐVT 

KẾ HOẠCH 

2020 

THỰC HIỆN 

2020 

TỶ LỆ 

% 

1 

Sản phẩm chủ yếu         

Cà phê tự trồng Tấn nhân 
                                     

-    
    

 - Thu nợ sản lượng 2018, 2019 Tấn nhân 
                                    

-    

                                 

38  
  

 - Thu sản lượng 2020 Tấn nhân 
                                  

130  

                                 

94  
72% 

Cà phê thu mua Tấn nhân 
                               

5.300  

                            

5.245  
99% 

2 

Doanh thu thuần Đồng 
             

197.530.000.000  

          

206.957.682.723  
105% 

Cà phê tự trồng Đồng 
                 

4.030.000.000  

              

4.567.504.447  
113% 

 - Thu nợ sản lượng 2018, 2019 Đồng   
              

1.484.878.557  
  

 - Thu sản lượng 2020 Đồng 
                 

4.030.000.000  

              

3.082.625.890  
76% 

Cà phê thu mua Đồng 
             

187.500.000.000  

          

195.075.547.508  
104% 

Cho thuê kho Đồng 
                 

6.000.000.000  

              

7.314.630.768  
122% 



3 

Chi phí giá vốn Đồng 
             

178.354.000.000  

          

185.719.815.064  
104% 

Cà phê tự trồng Đồng 
                 

3.744.000.000  

              

1.005.071.106  
  

 - Thu nợ sản lượng 2018, 2019 Đồng   
                 

340.978.094  
  

 - Thu sản lượng 2020 Đồng 
                 

3.744.000.000  

                 

664.093.012  
18% 

Cà phê thu mua Đồng 
             

173.260.000.000  

          

182.887.489.485  
106% 

Cho thuê kho Đồng 
                 

1.350.000.000  

              

1.827.254.473  
135% 

4 Chi phí bán hàng Đồng 
               

11.500.000.000  

 

10.223.395.072 
89% 

5 Chi phí quản lý doanh nghiệp Đồng 
                 

6.500.000.000  
8.054.165.493 124% 

6 Doanh thu hoạt động tài chính Đồng 
                 

1.450.000.000  
4.089.259.762 282% 

7 Chi phí tài chính Đồng 
                    

450.000.000  
2.479.477.493 551% 

8 Chi phí đầu tư khác Đồng 
                    

800.000.000  

                                  

-    
  

9 Lợi nhuận thuần Đồng 
                 

1.376.000.000  

              

4.570.089.363  
332% 

10 Doanh thu khác Đồng 
                    

800.000.000  

 

1.026.372.483 
128% 

11 Chi phí khác Đồng 
                    

160.000.000  

 

851.776.234 

 

532% 

12 Lợi nhuận trước thuế Đồng 
                 

2.016.000.000  

              

4.744.685.612  
235% 

13 Thuế TNDN (20%) Đồng 
                    

403.000.000  
586.315.132 145% 

14 Lợi nhuận sau thuế Đồng 
                 

1.613.000.000  

              

4.158.370.480  
258% 

 

Năm 2020 Lợi nhuận vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra, tuy nhiên đạt không cao do chỉ tiêu về 

giao nộp sản lượng không đạt; về kinh doanh còn có hàng tồn kho chuyển sang năm 2021, số lượng 1.915 tấn 

cà phê R1, do vậy phải đưa vào dự phòng giảm giá hàng tồn kho 3,557 tỷ đồng bởi giá giao dịch tại thời điểm 

cuối năm giảm mạnh so với giá mua vào, dẫn đến lợi nhuận về kinh doanh cũng giảm xuống. 

        * Về sản xuất không đạt chỉ tiêu kế hoạch: 

         Như đã báo cáo ở phần trên, năm 2020 chỉ thu được 426.626 kg cà phê quả tươi, tương đương 94 tấn cà 

phê nhân xô, đạt 14,02% kế hoạch. 

        - Thu nợ sản lượng năm 2018+2019 được: 180.825 kg cà phê quả tươi/ 3.983.998 kg, chỉ đạt 4,54%. 

        + Hiện nay người nhận khoán còn nợ Công ty với số lượng sản phẩm là: 6.418.612 kg cà phê quả tươi. 

        - Đối với các khoản nợ khác: 

        Đến ngày 31/12/2020 người nhận khoán, người làm cà phê liên kết còn nợ Công ty: 

        + Tiền thuê đất truy thu giai đoạn 2006-2010 và 2015-2017 là: 5.547.402.000 đồng 

         + Tiền thuê đất năm 2018: 1.981.812.000 đồng 



         + Tiền thuê đất năm 2019: 2.145.608.000 đồng 

         + Tiền thuê đất năm 2020: 2.442.454.000 đồng 

         + Tiền vay trồng mới tái canh và tiền vay trả bằng cà phê: 178.700.000 đồng 

         + Tiền phân vô cơ: 640.674.000 đồng 

      * Lý do:   

        Năm 2020 tình hình Công ty tiếp tục diễn biến phức tạp, người nhận khoán không hợp tác với công ty 

trong việc cùng bàn bạc, tháo gỡ vướng mắc nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên, mà chống đối không 

nộp sản lượng giao khoán và khoản nghĩa vụ đối với Nhà nước; tự ý chặt hạ, chiếm đoạt cây muồng đen trên 

lô nhận khoán (từ  năm 2019 đến nay tổng số cây muồng đen bị chặt hạ, chiếm đoạt là 9.048 cây trong đó năm 

2020 là: 3.326 cây) , không gia hạn đối với số diện tích đã hết thời hạn giao khoán, không ký hợp đồng giao 

khoán mới đối với số diện tích trồng mới tái canh đã đủ điều kiện chuyển lên kinh doanh… mặc dù Công ty 

tiếp tục có những chủ trương có lợi cho người nhận khoán như: Giảm 30% sản lượng giao khoán cho người 

nhận khoán nộp đủ sản lượng kế hoạch giao; khoanh nợ cho người nhận khoán có khó khăn còn nợ công ty 

các năm trước; ký lại hợp đồng giao khoán mới; cho thanh lý từng phần hoặc toàn bộ diện tích cà phê xấu, 

năng suất thấp và tham gia góp vốn đầu tư ngay từ năm trồng mới. Tuy nhiên, vẫn không nhận được sự hợp 

tác từ người nhận khoán. Đồng thời Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc đã tổ chức xét xử hơn 100 vụ người 

nhận khoán kiện Công ty và đã bác các nội dung khởi kiện vì không có cơ sở, nhưng người nhận khoán vẫn 

tiếp tục khiếu kiện mục đích để kéo dài thời gian và chây ì trong việc thực hiện hợp đồng giao khoán, một số 

thì bị ép buộc từ nhóm đối tượng cầm đầu… 

      * Nguyên nhân: 

      - Việc nhóm đối tượng cầm đầu, lôi kéo người nhận khoán trong Công ty kiến nghị đòi hỏi chế độ, quyền 

lợi chỉ là cái cớ, mục đích chính là phá hoại cổ phần hóa doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp phá sản, giải 

thể, chuyển đất về địa phương và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao cho cá nhân quản lý. 

       - Bản án phúc thẩm số 05/2020/DSPT ngày 21/01/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk  về vi phạm 

hợp đồng giao khoán có hiệu lực thi hành đến nay đã hơn 01 năm nhưng hiện nay cơ quan thi hành án vẫn 

chưa tổ chức thi hành án, cũng như nhóm đối tượng cầm đầu lôi kéo, xúi dục người nhận khoán chống đối 

Công ty, chống phá chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quyết định của UBND 

tỉnh Đăk Lăk  đến nay vẫn chưa được xử lý. 

2. Tổ chức và nhân Sự 

- Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các 

chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các 

cán bộ quản lý khác,  

STT 

 

Thành viên Ban điều 

hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

 

Trình độ chuyên 

môn 

 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

thành viên Ban 

điều hành 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phần có quyền 

biểu quyết 

1 

 

Ông Phạm Xuân Thụ 

 

 20/10/1965 Đại học 02/10/2019 

 

 

0,026% 

2 Bà Hoàng Thị Thu Hà 23/08/1987 Thạc sỹ 03/12/2019 
 

0% 

3 Ông Đoàn Đình Hồng 20/07/1965 Đại học 01/06/2020 
 

0,023% 

4 
Bà Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
02/10/1990 Cử nhân kế toán 

05/08/2020 (bổ 

nhiệm) 

 

0,003% 



 

- Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm). 

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.  

+ Số lượng cán bộ, nhân viên: 52 người 

 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn:  

- Năm 2020 Công ty có triển khai xin ý kiến của UBND tỉnh Đăk Lăk vè việc triển khai khảo sát, bổ sung quy 

hoạch dự án Điện gió tại ngay khu vực nông trường của Công ty. Hiện nay, dự án đang trong quá trình khảo 

sát tốc độ gió chưa hoàn thành, dự kiến đến tháng 7/2021 sẽ thực hiện khảo sát xong. 

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công 

ty liên kết. 

Không có 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 194.361.786.566 216.726.828.499 12% 

Doanh thu thuần 40.736.109.941 206.957.682.723 408% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -3.018.201.787 4.570.089.363 251% 

Lợi nhuận khác 456.079.220 174.596.249 -62% 

Lợi nhuận trước thuế -2.562.122.567 4.744.685.612 285% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0 0  

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh 

trong hai năm gần nhất) 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu/  Năm 2019 Năm 2020 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

1,74 

 

1,10 

 

 

1,65 

 

0,78 

 

 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  

+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu  

 

0,36 

0,57 

 

0,41 

0,69 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân  

+ Vòng quay tổng tài Sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

 

0,91 

 

 

0,21 

 

2,24 

 

 

0,95 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    



+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần  

(0,06) 

(0,02) 

 

(0,01) 

(0,07) 

0,02 

0,03 

 

0,02 

0,02 

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

 a) Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và 

số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người 

sở hữu. Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết 

chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán được giao dịch hay được 

bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao 

dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài. 

b) Cơ cấu cổ đông: Nếu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ 

đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ 

đông khác, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. 

 c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nêu các đợt tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập bao gồm 

các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành 

cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v (thời điểm, giá trị, đối tượng chào bán, đơn vị cấp). 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện 

trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng giao dịch 

 e) Các chứng khoán khác: nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm. Nêu số lượng, 

đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá 

nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành 

chứng khoán 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1. Tác động lên môi trường: 

Công ty sản xuất cà phê nhân khô không có rác thải ảnh hưởng tới môi trường 

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

- Hàng năm Công ty sử dụng hơn 100.000 bao đay (loại bao sợi đay 100% tự nhiên) cho việc đóng gói xuất 

hàng và không có sử dụng tái chế. 

6.3. Tiêu thụ năng lượng: 

Công ty sử dụng 100% điện mua của Điện lực Việt Nam, Công ty hạn chế tối đa sản xuất vào các khung giờ 

cao điểm để tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí. 

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm). 

 Khu vực Công ty đang sử dụng 100% nước giếng do chưa có hệ thống nước sạch được cung cấp tới địa bàn 

Công ty, vì vậy không đo lường được, tuy nhiên sản lượng tiêu thụ không đáng kể do trong quá trình sản xuất 

không sử dụng nước cho máy móc. 

 6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có 

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động. 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. 

- Số lượng lao động: 52 người 

- Mức lương trung bình: 6.000.000đ/tháng 



b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. 

Đảm bảo đầy đủ 

c) Hoạt động đào tạo người lao động. 

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và 

phát triển sự nghiệp. 

 6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

Trong năm 2020 Công ty đã ủng hộ địa phương 10 tấn gạo do ảnh hưởng của Đại dịch Covid và các chương 

trình ủng hộ nhỏ lẻ khác do địa phương tổ chức. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc (Ban Tổng Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình 

mọi mặt của công ty) 

Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách 

nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có). 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 
KẾ HOẠCH 

2020 

THỰC HIỆN 

2020 

TỶ LỆ 

% 

1 

Sản phẩm chủ yếu         

Cà phê tự trồng Tấn nhân 
                                     

-    
    

 - Thu nợ sản lượng 2018, 2019 Tấn nhân 
                                    

-    

                                 

38  
  

 - Thu sản lượng 2020 Tấn nhân 
                                  

130  

                                 

94  
72% 

Cà phê thu mua Tấn nhân 
                               

5.300  

                            

5.245  
99% 

2 

Doanh thu thuần Đồng 
             

197.530.000.000  

          

206.957.682.723  
105% 

Cà phê tự trồng Đồng 
                 

4.030.000.000  

              

4.567.504.447  
113% 

 - Thu nợ sản lượng 2018, 2019 Đồng   
              

1.484.878.557  
  

 - Thu sản lượng 2020 Đồng 
                 

4.030.000.000  

              

3.082.625.890  
76% 

Cà phê thu mua Đồng 
             

187.500.000.000  

          

195.075.547.508  
104% 

Cho thuê kho Đồng 
                 

6.000.000.000  

              

7.314.630.768  
122% 

3 

Chi phí giá vốn Đồng 
             

178.354.000.000  

          

185.719.815.064  
104% 

Cà phê tự trồng Đồng 
                 

3.744.000.000  

              

1.005.071.106  
  



 - Thu nợ sản lượng 2018, 2019 Đồng   
                 

340.978.094  
  

 - Thu sản lượng 2020 Đồng 
                 

3.744.000.000  

                 

664.093.012  
18% 

Cà phê thu mua Đồng 
             

173.260.000.000  

          

182.887.489.485  
106% 

Cho thuê kho Đồng 
                 

1.350.000.000  

              

1.827.254.473  
135% 

4 Chi phí bán hàng Đồng 
               

11.500.000.000  

 

10.223.395.072 
89% 

5 Chi phí quản lý doanh nghiệp Đồng 
                 

6.500.000.000  
8.054.165.493 124% 

6 Doanh thu hoạt động tài chính Đồng 
                 

1.450.000.000  
4.089.259.762 282% 

7 Chi phí tài chính Đồng 
                    

450.000.000  
2.479.477.493 551% 

8 Chi phí đầu tư khác Đồng 
                    

800.000.000  

                                  

-    
  

9 Lợi nhuận thuần Đồng 
                 

1.376.000.000  

              

4.570.089.363  
332% 

10 Doanh thu khác Đồng 
                    

800.000.000  

 

1.026.372.483 
128% 

11 Chi phí khác Đồng 
                    

160.000.000  

 

851.776.234 

 

532% 

12 Lợi nhuận trước thuế Đồng 
                 

2.016.000.000  

              

4.744.685.612  
235% 

13 Thuế TNDN (20%) Đồng 
                    

403.000.000  
586.315.132 145% 

14 Lợi nhuận sau thuế Đồng 
                 

1.613.000.000  

              

4.158.370.480  
258% 

 

- Những tiến bộ công ty đã đạt được. 

Trên cơ sở Nghị Quyết HĐQT về sản xuất kinh doanh. Ban Tổng giám đốc Công ty đã xây dựng kế hoạch, 

các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện và đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban thực hiện khá tốt chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra. Cụ thể: 

      1. Về sản xuất: 

      Tuy gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất do người nhận khoán không hợp tác, 

song CBNV trong công ty luôn nỗ lực khắc phục khó khăn thường xuyên tuần tra, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện đầu tư chăm sóc vườn cây như làm cỏ, tưới nước, bón phân, đồng thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý kịp thời 

số người nhận khoán vi phạm quy trình đầu tư chăm sóc, tự ý thanh lý vườn cây, tự ý chặt hạ chiếm đoạt cây 

muồng đen; đôn đốc, nhắc nhở, vận động, tuyên truyền người nhận khoán thực hiện nghiêm túc hợp đồng giao 

khoán như giao nộp sản phẩm và các khoản nghĩa vụ cho Nhà nước. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2020 

việc thu nộp sản lượng giao khoán và các khoản công nợ có tiến triển hơn năm 2019 cụ thể: 

    1.1. Thu sản lượng giao khoán 2020 được: 426.626 kg cà phê quả tươi/3.042.952 kg; đạt 14,02%. 



    1.2. Thu các khoản công nợ: 

- Thu nợ sản lượng giao khoán năm 2018: 21.692 kg/1.201.998 kg;  

- Thu nợ sản lượng giao khoán năm 2019: 159.133 kg/2.781.981 kg; 

- Thu tiền thuê đất truy thu giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2015-2017: 345.254.000 đồng/5.892.607.000 

đồng. 

- Thu tiền thuê đất năm 2018: 123.666.000 đồng/ 2.104.476.000 đồng 

- Thu tiền thuê đất năm 2019: 185.680 đồng/ 2.335.484.000 đồng 

- Thu tiền thuê đất năm 2020: 133.718.000 đồng/ 2.442.454.000 đồng 

- Thu các khoản nợ khác (KHKM, đất trồng thêm, phân bón, vay tái canh)...: 240.000.000 đồng. 

 Ngoài ra còn thực hiện tốt quản lý tốt đất đai hồ đập trên hồ sơ và ngoài thực địa của công ty. Hoàn thiện 

hồ sơ liên quan đến điều chỉnh phương án sử dụng đất, điều chỉnh biến động đất cấp đổi, cấp mới và đề xuất 

xử lý đúng quy định các vụ việc phát sinh có liên quan đến đất đai của công ty… 

2. Công tác thu mua, tiêu thụ cà phê: 

        Tuy cũng gặp khó khăn do giá cả cà phê trên thị trường luôn biến động và xuống thấp nhưng với sự nỗ 

lực và có những đổi mới về công tác quản lý điều hành, đầu tư thêm, nâng cấp máy móc thiết bị phục vụ sản 

xuất, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, nhằm tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, đồng thời nhanh nhạy 

trong dự báo biến động giá cả để tham mưu ban lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn trong mua bán hàng hóa, 

do vậy kinh doanh năm 2020 cũng mang lại hiệu quả tích cực, cụ thể: 

    - Sản lượng cà phê nhân xuất khẩu và bán nội địa: 5.245 tấn nhân. 

    - Đồng thời thu mua được 1.204.687 kg cà phê quả tươi. Trong đó có 507.610 kg cà phê chế biến ướt, sau 

01 năm không tổ chức biến ướt được do không có sản phẩm. 

       3. Ngoài ngành nghề sản xuất kinh doanh cà phê Công ty còn kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực khác, 

như kinh doanh cho thuê nhà kho nhà xưởng, hoạt động tài chính….cũng mang lại hiệu quả. 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

Cuối năm so với đầu năm, tổng tài sản của Công ty tăng 22.375 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 12%, đi 

sâu vào từng bộ phận ta thấy: 

- Tài sản ngắn hạn tăng 24.036 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 20% là do: 

+ Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 122 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 18% 

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 2.416 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 5% 

+ Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 9.004 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 39% 

+ Hàng tồn kho tăng 31.406 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 70% 

+ Tài sản ngắn hạn khác giảm 660 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 38% 

- Tài sản dài hạn giảm 1.661 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 2% là do: 

+ Tài sản cố định hữu hình giảm 3.355 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 8% do ảnh hưởng của việc trích 

khấu hao trong kỳ 

+ Bất động sản đầu tư giảm 1.433 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 8% do ảnh hưởng của việc trích khấu 

hao trong kỳ 

+ Tài sản dài hạn khác tăng 1.556 triệu đồng tương ứng tốc độ tăng 13% 

b) Tình hình nợ phải trả 

- Tại ngày 31/12/2020, nợ phải trả của Công ty là 88.641 triệu đồng, tăng 18.217 triệu đồng so với ngày 

01/01/2020, tương ứng với tốc độ tăng 26%, nguyên nhân là do: 

  + Nợ ngắn hạn tăng 18.302 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng 27%, nguyên nhân chủ yếu là do vay tài 

chính ngắn hạn ngân hàng tăng 29.676 triệu đồng, tăng 70%, do Công ty đầu tư mua hàng tồn kho dự trữ. 

  + Nợ dài hạn giảm 85 triệu đồng, tương ứng với tốc độ giảm 5%. 



3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) 

- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần). 

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

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...). 

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần) 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến 

trách nhiệm môi trường và xã hội. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

-   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực 

hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua 

những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban tổng 

giám đốc và cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ chuyên môn như sau: 

+ Trong năm 2020 Ban điều hành đã đạt thực hiện triển khai đúng và đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT và 

đạt được những kết quả nhất định. 

+ Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

 -   Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám 

đốc, sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội 

đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước khắc phục các trở ngại trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía 

trước. 

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

- Năm 2021 Hội đồng quản trị sẽ từng bước hoàn thiện các quy chế, quy trình, nâng cao vai trò từng 

thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời phối hợp và xử lý xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác quản trị và tối đa lợi ích của cổ đông. 

- Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao 

nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau. 

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản. 

TT Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2020 

Kế hoạch 

năm 2021 
Tỷ lệ % 

1 Sản phẩm chủ yếu       

1.1 Cà phê thu mua Tấn 5.245 8.500 162% 

1.2 
Cà phê tự trồng (bao gồm 

thu nợ 2018,2019,2020) 
Tấn 132 243 184% 

1.3 Cho thuê kho Tỷ đồng 7,3 7,3 100% 

2 Doanh thu Tỷ đồng 212,1 318,4 150% 

3 Giá vốn Tỷ đồng 185,7 291,6 157% 

4 Chi phí  Tỷ đồng 21,6 23,0 106% 

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 4,7 3,8 80% 



6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,2 3,04 73% 

  

Trong kế hoạch 2021 phần lợi nhuận chỉ đặt kế hoạch là 73% so với kết quả năm 2020 do nguyên 

nhân sau: 

+ Năm 2021 dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty và công tác an ninh trật tự  tiếp tục gặp 

những khó khăn cơ bản, người nhận khoán không hợp tác với Công ty.  

+ Hoạt động kinh doanh xuất khẩu gặp khó khăn trong công tác xuất khẩu do ảnh hưởng của đại dịch 

CoVid- 19 nên giá cà phê luôn biến động, container hàng khan hiếm, hàng hóa tồn kho không xuất được, dòng 

tiền bị chậm trễ… 

+ Đặc biệt trong đầu năm 2021 công ty đã không đạt tiêu chuẩn chứng nhận UTZ, đây là yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, mất uy tín với các đối tác, doanh số bán hàng sụt giảm 

và giá cộng thấp. 

2. Giải pháp thực hiện. 

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung công tác thu sản lượng của người nhận 

khoán thông qua việc kết hợp với các cơ quan chính quyền địa phương, đồng thời nghiên cứu và đưa ra các 

chính sách hỗ trợ phù hợp, chính sách khuyến khích áp dụng cho người nhận khoán.  

- Đầu tư phương tiện vận tải, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị tại Xưởng chế biến với công nghệ 

hiện đại để đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất mang lại lợi ích cho Công ty. 

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu và phát triển thêm về lĩnh vực sản xuất và kinh 

doanh mặt hàng Tiêu để mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng nguồn thu cho Công ty 

- Tiếp tục gắn kết và tạo uy tín đối với các đối tác cũ bao gồm cả đầu vào và đầu ra của Công ty, tăng 

sản lượng mua bán. 

- Xúc tiến mở rộng thị phần trong tỉnh và các tỉnh lân cận, tìm kiếm các đối tác mới, liên kết kinh doanh 

với các công ty, doanh nghiệp hợp tác xã trồng, chế biến cà phê; Phát triển tìm kiếm khách hàng đầu ra trong 

nước và quốc tế thông qua môi giới và các công ty nước ngoài đang kinh doanh cà phê trong nước. 

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng hàng hóa nhập vào, xuất đi theo đúng hợp đồng 

ký kết; bố trí, sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại xưởng Chế biến, cũng như rà soát lại định mức giao khoán cho 

phù hợp thị trường;  

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại, quyết liệt, tăng cường đào 

tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu 

dài của Công ty.  

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần 

có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành 

viên khác; số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác. 

Stt 

 

Thành viên 

HĐQT 

Chức vụ/ (thành viên 

HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều 

hành))  

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT 

độc lập 

 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 
Ông Đỗ Hoàng 

Phúc 
Chủ tịch HĐQT 02/10/2019  



2 
Ông Phạm 

Xuân Thụ 
TV HĐQT 02/10/2019  

3 
Ông Đỗ Hoàng 

Phương 
TV HĐQT 02/10/2019  

4 
Ông Vũ Đình 

Nội 
TV HĐQT 02/10/2019 25/04/2020 

5 
Bà Hoàng Thị 

Thu Hà 
TV HĐQT 02/10/2019  

6 
Ông Đỗ Trọng 

Quân 
TV HĐQT 25/04/2020  

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong 

từng tiểu ban. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc 

họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp. 

- Hội đồng quản trị công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và 

điều lệ tổ chức hoạt động công ty.  

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi đã tiến hành 10 phiên họp, ban 

hành 20 Nghị quyết, cụ thể như sau: 

STT  
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày 

 

Nội dung 

 

 

Tỷ lệ thông 

qua 

1 01/2020/NQ - CTCP  19/01/2020 

V/v thông qua quy chế quản lý tài chính và 

phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ công ty cổ 

phần cà phê Thắng Lợi  

100% 

2 02/2020/NQ – CTCP 12/03/2020 

V/v thông qua điều kiện để thanh lý vườn cây 

cà phê phát triển kém năng suất, sản lượng 

đạt thấp, kinh doanh không hiệu quả năm 

2020 của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

100% 

3 
02a/2020/NQ – 

CTCP 
11/03/2020 

V/v Thông qua Lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản về việc bãi nhiệm, bổ nhiệm thành viên 

HĐQT và miễn nhiệm Kiểm soát viên 

100% 

4 03/2020/NQ - CTCP 12/03/2020 

V/v thông qua Kế hoạch tố chức đại hội cổ 

đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 

cà phê Thắng Lợi 

100% 

5 05/2020/NQ – CTCP 12/03/2020 
V/v thông qua Quy chế công bố thông tin 

Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 
100% 

6 
08a/2020/NQ – 

CTCP 
05/04/2020 

V/v thông qua Thỏa ước lao động tập thể 

doanh nghiệp Công ty cổ phần 
100% 



7 08/2020/NQ - CTCP 12/03/2020 

V/v thông qua dự thảo Hợp đồng giao khoán 

vườn cây cà phê; dự thảo Hợp đồng giao 

khoán trồng mới và chăm sóc vườn cây cà 

phê 

100% 

8 09/2020/NQ - CTCP 10/04/2020 

V/v thông qua Tờ trình xin chủ trương khảo 

sát đầu tư dự án điện gió số 185/TTr-CTCP 

ngày 17 tháng 02 năm 2020 

100% 

9 10/2020/NQ - CTCP 10/04/2020 

V/v thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản 

(Định hướng phát triển công ty) 

100% 

10 
13a/2020/NQ – 

CTCP 
22/04/2020 Vv thông qua nội quy lao động 100% 

11 
16/2020/NQ – 

HĐQT 
11/05/2020 

V/v thông qua các nội dung về kết quả sản 

xuất kinh doanh Quý I/2020; thời gian và các 

nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020; công tác nhân sự; giải thể chi 

nhánh Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

100% 

12 17/2020/NQ - HĐQT 01/06/2020 
V/v thông qua dự thảo Quy chế bán đấu giá 

tài sản 
100% 

13 19/2020/NQ - HĐQT 11/06/2020 

V/v thông qua dự thảo Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ tư vấn Gói thầu: Lập hồ sơ Điều 

chỉnh, bổ sung nhà máy điện gió Thắng Lợi 

Đak Lak, công suất – 49,5MW vào Quy 

hoạch phát triển điện lực tỉnh Đăk Lăk giai 

đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 

100% 

14 20/2020/NQ-HĐQT 07/07/2020 Họp HĐQT thường niên quý II năm 2020 100% 

15 22/2020/NQ - HĐQT 05/08/2020 
V/v thông qua về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm 

Kế Toán Trưởng Công ty 
100% 

16 23/2020/NQ-HĐQT 26/08/2020 

V/v thông qua Tờ trình đề xuất phương án 

thu nộp sản lượng đối với Người nhận khoán, 

Quy chế quản lý và sử dụng con dấu, Quy 

chế quản lý vườn cây 

100% 

17 24/2020/NQ-CTCP 12/09/2020 

V/v Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng 

văn bản về việc định hướng phát triển công 

ty khảo sát đầu tư dự án điện mặt trời nổi 

Thắng Lợi 

100% 

18 26/2020/NQ-CTCP 20/10/2020 

V/v thông qua các nội dung về kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 

2020, BCTC quý III/2020; Phương án thu 

hoạch, giao nộp sản phẩm cà phê quả tươi 

hoặc bằng tiền năm 2020; Phương án bảo vệ 

100% 



sản phẩm cà phê năm 2020; một số nội dung 

khác 

19 27/2020/NQ - CTCP 24/12/2020 

V/v thông qua việc đầu tư nâng cấp hệ thống 

máy phân loại màu tại Xưởng chế biến công 

ty 

100% 

20 28/2020/NQ - CTCP 30/12/2020 

V/v thông qua đề xuất xử lý đối với phương 

án thu nộp sản lượng của người nhận khoán 

cuối mùa vụ năm 2020 

60% 

 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược 

về nhân sự … theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định mỗi quý ít nhất họp một lần để xem xét quyết định các vấn 

đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc Công 

ty. 

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của 

các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của 

mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động. 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản 

trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng 

tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp. 

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành 

viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm. 

2. Ban Kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán  

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở 

hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành. 

Stt 

 

Thành viên 

BKS/ Ủy ban 

Kiểm toán 

 

Chức vụ 

 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán 
Trình độ chuyên môn 

 1 

Ông Trần Quốc 

Độ 

 

Trưởng BKS 02/10/2019  
Cử nhân Kinh tế - Ngành tài 

chính kế toán doanh nghiệp  

2 
Ông Phạm Đình 

Bộ 
TV BKS 02/10/2019 

Kỹ sư lâm nghiệp chuyên 

ngành kinh tế; cử nhân 

chính trị; Luật sư 

3 
Ông Đoàn Đình 

Hồng 
TV BKS 25/04/2020 Kỹ sư kinh tế 

4 
Bà Lưu Thị Thu 

Hiền 
TV BKS 05/08/2020 Cử nhân Kế toán 

 



b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm 

toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nội dung và kết quả của các 

cuộc họp 

Trong Quý 4/2020, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ và kiểm tra giám sát tuân thủ việc triển khai 

Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo các quy định quản trị doanh 

nghiệp và điều lệ công ty. 

Tham dự các cuộc họp HĐQT, trực tiếp làm việc với ban điều hành để thảo luận về các vấn đề liên quan 

đến việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công 

ty. 

Xem xét đơn xin thôi trưởng ban kiểm soát của ông Trần Quốc Độ, bầu trưởng ban kiểm soát mới. 

Giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty: BKS đã kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020, các báo 

cáo tài chính kiểm toán nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác trung thực các số liệu tài chính phù hợp với các 

chuẩn mực kế toán Việt Nam, chất vấn Hội đồng quản trị và Ban điều hành đối với những hoạt động bất 

thường.  

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban 

kiểm toán 

 a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích ; (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho 

từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc hoặc Tổng Giám 

đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng 

người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng 

hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ.  

- Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hồi đồng cổ đông năm 2020 về việc thông qua kế hoạch chi thù 

lao đối với HĐQT và BKS, trong năm 2020 thực hiện chi trả thực tế có phát sinh thêm các khoản thưởng tuy 

nhiên tổng thù lao HĐQT và BKS thấp hơn tổng thù lao đã được thông qua, cụ thể như sau: 

STT Đối tượng Kế hoạch thù lao 

2020 

Thực chi thù lao 

2020 

Ghi chú 

1 Chủ tịch HĐQT 

chuyên trách 

257.400.000 đ/năm 303.426.500 đ/năm Bao gồm tiền 

thưởng năm 2020 và 

thuế TNCN 

2 Thành viên HĐQT 

không chuyên trách 

144.000.000 đ/năm. 59.700.000 đ/năm  

Bao gồm tiền 

thưởng năm 2020 3 Ban kiểm soát 

không chuyên trách 

84.000.000 đ/năm 55.700.000 đ/năm 

 Tổng cộng  485.400.000 đ/năm 418.826.500  

 

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán 

bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên. 

Không có 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã 

được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ 

quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên 

Không có 



 d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được 

theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng 

cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty. 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 



 

 



 



2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Nơi nhận: 

 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 


