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I/ THÔNG TIN CHUNG : 
1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 

1.1  QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP : 

- Năm 1994 : thành lập Công ty nhựa Đô Thành trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Quốc doanh 
Nhựa 2 và Xí nghiệp Quốc doanh Nhựa 5. 

o Giấy ĐKKD  số : 103027 do sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp  ngày 13/06/1994. 
o Cơ quan quản lý  : Sở công nghiệp  Tp. Hồ Chí Minh. 

- Năm 2008, Công ty mua đất và nhà xưởng. Giá mua :26.300.000.000VND. Vị trí khu đất 
tại thửa số 760 tờ bản đồ số 2, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi. Diện tích khuôn viên 
đất có tường rào bao quanh: 38.770 m2.  
Diện tích nhà xưởng: 1.325 m2. 

- Năm 2009, Công ty đầu tư xây dựng nhà máy Củ Chi   trị  giá 75.144.465.153 VND gồm: 
3 block nhà xưởng, nhà ở cho CNV, hệ thống PCCC, nhà ăn cùng các công trình cơ bản 
khác. Tháng 07/2010 chính thức hoạt động và sản xuất ổn định. 

1.2  CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU 
LỆ : 
- Ngày 01/07 2004 :  Chuyển thành  Công ty cổ phần nhựa Đô Thành theo Quyết định số 
5777/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của Chủ tịch UBND Tp.HCM với Vốn điều lệ là 
12.000.000.000 VND (Nhà nước nắm giữ 20% Vốn Điều lệ).  
- Năm 2005: Công ty đã phát hành thêm cổ phiếu bổ sung vốn lưu động. Vốn điều lệ là 
14.040.000.000 VND. 
- Năm 2006: Công ty đã phát hành thêm cổ phiếu  với tổng trị giá 5.960.000.000VND  cho 
cổ đông hiện hữu mua theo mệnh giá.Vốn Điều lệ là 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ 
đồng). 

-Đổi tên:Công ty Cổ phần Nhựa Đô Thành  thành  Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành 
ngày 01/10/2006. 

1.3  NIÊM YẾT : 

- Ngày 06/12/2006:  quyết định: 100/UBCK-GPNY cuả UBCK Nhà nước cấp giấy phép 
niêm yết cổ phiếu Công Ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành trên Trung Tâm Giao Dịch Chứng 
Khoán TP.HCM.  

        Số lượng  :   2.000.000 CP. 
        Mệnh giá :   10.000 VND/CP. Tổng trị giá : 20.000.000.000VND. 

- Ngày 15/12/2006: Công ty tại được cấp giấy chứng nhận số 81/2006/GCNCP-CNTTLK về 
việc  cổ phiếu Công Ty  đã đăng ký lưu ký CK  với mã chứng khoán DTT.  
- Năm 2007 : Công ty được phép niêm yết và giao dịch 3.200.000 cổ phiếu phát hành thêm 
tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ 52.000.000.000 
VND(Năm mươi hai tỷ đồng). 
- Năm 2009: Công ty phát hành thêm 2.951.820 cổ phiếu. Trong đó:  
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        Bán ra thị trường          :   800.000 CP phổ thông, mệnh giá:10.000 VND/CP. 
        Nhà  đầu tư chiến lược :     800.000 CP, mệnh giá:10.000 ---11.000VND/CP. 
        Cổ phiếu thưởng       : 1.351.820  CP, mệnh giá:10.000 VND/CP. 

- Năm 2010         : Thay đổi giấy phép kinh doanh lần 4 ngày 05/01/2010 do 
tăng vốn điều lệ thành :81.518.200.000VND (Tám mươi mốt tỷ năm trăm mười tám triệu  
hai trăm ngàn đồng . 

2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH : 
2.1  NGÀNH NGHỀ KINH DOANH : 

 Sản xuất các sản phẩm nhựa từ chất dẻo. 

 Bao bì chai nhựa PET, ống nhựa PP, PE (không tái chế phế thải nhựa tại trụ sở) 

 Chế tạo và sản xuất các khuôn mẫu nhựa (không tái chế phế thải kim loại và xi mạ 
điện). 

 Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) nguyên liệu, phụ tùng, thiết 
bị khuôn mẫu ngành nhựa. 

 Kinh doanh nhà ở. 

 Môi giới bất động sản. 

 Cho thuê văn phòng. 

2.2  ĐỊA BÀN KINH DOANH :  

- Thị trường trong nước : Bao bì thực phẩm ( chai PET, két nhựa, …), phụ tùng sản phẩm 
công nghiệp ( quạt nhựa , Khay giống cây trồng, ống chỉ may mặc,… ) 

- Thị trường Campuchia : Phôi Pet, Chai nước mắm,… 

- Thị trường Mỹ : Chai dược phẩm. 

3. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ 
MÁY QUẢN LÝ : 

3.1 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ : 
Mô hình quản trị của Công ty tuân theo mô hình quản trị của Công ty cổ phần đại chúng 
niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. 
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3.2 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ : 
 
 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC : 
 
 
Ghi chú : 
 

: Quản lý/điều hành/giám sát trực tiếp. 
              : Kiểm soát hoạt động  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT : 

 
CÔNG TY LIÊN KẾT: CÔNG TY CP NHỰA ĐẠI THÀNH LONG. 

Tháng 6/2009, Cty CP Kỹ nghệ Đô Thành tham gia góp 1,5 Tỷ thành lập Cty CP 
Nhựa Đại Thành Long. Chiếm 25% tổng vốn điều lệ ban đầu của Công ty CP Nhựa 
Đại Thành Long. 

 Một số thông tin về Công ty CP Nhựa Đại Thành Long : 
- Công ty CP nhựa Đại Thành Long được thành lập theo luật Doanh nghiệp và theo 

Giấy CN ĐKKD số : 0800640880 ngày 18/5/2009 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh 
Hải Dương. 

- Địa chỉ văn phòng công ty : Quốc lộ 15, Thôn Phương Độ, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương.   

- Điện thoại : 03203776558. 
- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất và mua bán các sản phẩm nhựa ( đang sx và kinh 

doanh Băng keo dính và màng PE ở thị trường miền Bắc ). 
- Năm 2011, Công ty CP nhựa Đại Thành Long tăng vốn , tổng vốn điều lệ của công ty 
đạt giá trị 8.500.000.000 đồng. Vốn của công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành chiếm tỷ lệ 
17,65% tổng vớn điều lệ sau khi tăng vốn. 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

TỔNG GIÁM 
ĐỐC 

BAN KIỂM 
SOÁT 

P.TỔNG GIÁM 
ĐỐC 

P.TỔNG GIÁM 
ĐỐC 

 
PHÒNG 
KH – VT 

 
PHÒNG 
TT - KD 

 
PHÒNG 
TCNS 

 

PHÒNG  
KT - TC 

NHÀ MÁY 

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 
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Thời gian hoạt động còn ít, đang còn trong giai đoạn củng cố tổ chức và phát triển thị 
trường, qui mô hoạt động còn nhỏ, hiệu quả chưa cao. Năm 2012 lỗ  do đó không trích chia 
lãi. Đến 31/12/2012, Công ty CP Nhựa Đại Thành Long lỗ tổng cộng : 3.339.829.975đồng. 
Riêng năm 2013, Công ty hoạt động bắt đầu có lãi: 307.241.564 đồng. 

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN : 
4.1  NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO  NGẮN HẠN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH: 
- Gíá điện sẽ tiếp tục tăng , giá nguyên vật liệu , chi  phí sản xuất tăng dẫn đến giá vốn hàng 
bán tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD. 
- Chi phí tiền lương sẽ tiếp tục tăng do chính sách điều chỉnh mức lương tối thiểu của nhà 
nước từ 2.350.000 đ/ tháng lên 2.700.000 đ / tháng . 
- Chính sách và các giải pháp của Chính Phủ đã tác động tích cực lên nền kinh tế cả nước 
nói chung , kiềm chế lạm phát, tỷ giá ngoại tệ ổn định vẩn là những nguyên nhân bên ngoài 
tác động đến quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cuả công ty.  
4.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN : 
Họat động SXKD ngành nhựa nói chung và của công ty DTT nói riêng gặp những tác động 
tốt của môi trường kinh doanh và  được tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triễn thị 
trường hiện có và những thị trường tiềm năng trong tương lai.Vì vây, căn cứ vào tình hình 
diển biến thực tế, định hướng của Công ty các mục tiêu chủ yếu như sau : Cố gắng duy trì 
sản xuất dựa trên việc củng cố và duy trì thị trường tiêu thụ hiện có, phát triễn thị trường 
chủ lực cho 5 nhóm sản phẩm đã được xác nhận, phân loại khách hàng, loại bỏ dần khách 
hàng nhỏ lẽ, có sức tiêu thụ thấp, tiếp tục tìm kiếm và phát triển thị trường xuất khẩu , phấn 
đấu tạo ra giá trị doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn hơn 25% tổng doanh thu. 
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm nhằm mục đích khai thác triệt để thị trường nội địa 
thông qua các kênh phân phối khác nhau. Chú trọng phát triển các nhóm sản phẩm là thế 
mạnh và chủ lực của DTT , chọn  lựa các khách hàng, đơn hàng nội địa hiệu quả, khả năng 
thu hồi công nợ, vòng quay vốn nhanh để sản xuất. Ngoài ra vẫn coi trọng việc ưu tiên xuất 
khẩu thu về nguồn ngoại tệ đủ để cân đối  nhập khẩu nguyên vật liêụ phục  vụ sản xuất. 
- Tiếp tục củng cố và phát triển sản xuất và tiêu thụ dựa trên cơ cấu 4 nhóm sản phẩm chủ 
lực , đó là : Nhóm sản phẩm ép, nhóm sản phẩm nắp dập, nhóm phôi PET và nhóm chai 
PET. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện sản xuất gia công các loại sản 
phẩm nhựa kỷ thuật công nghệ cao. 
- Kiểm soát chặt chẽ các loại chi phí, nguyên vật liệu, vật tư, nhiên liệu, năng lượng, chống 
lãng phí, sử dụng và tái chế nguồn phế liệu hiệu quả. Triển khai công tác kiểm soát nội bộ, 
thực hiện kế toán quản trị, thường xuyên phân tích chi phí thực hiện , giá thành thực tế để 
quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất phù hợp định mức được xác định trong giá thành kế hoạch. 
- Coi trọng công tác quản lý chất lượng sản phẩm. Chú trọng tập trung kiện toàn bộ máy 
quản lý chất lượng sản phẩm, xây dựng hoàn chỉnh các chuẩn mực, qui phạm nội bộ nhằm 
mục đích kiểm soát chặc chẽ qui trình công nghệ sản  xuất  và ổn định chất lượng sản phẩm.  
Nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn của nhân viên KCS, để giảm 
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thiểu đến mức thấp nhất sản phẩm không phù hợp , kém chất lượng và hàng hỏng trả về từ 
khách hàng. 
- Sử dụng tỷ lệ nguyên vật liệu chính phẩm  và phế liệu phù hợp nhưng vẫn đảm bảo tiêu 
chuẩn  thông số kỹ thuật, chất lượng sản phẩm. 
- Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị , Chuyển dần sang sử dụng máy móc thiết bị tự  động 
thay thế bán tự động tiết kiệm chi phí điện năng, chi phí nhân công , tăng năng suất sản 
xuất. Tiếp tục khai thác triệt để và có hiệu quả mặt bằng hiện có đang được bỏ trống, chưa 
sử dụng hết. 
4.3  CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY : 
• Sản lượng SX và tiêu thụ : 2.200 Tấn. Trong đó : 

- Nhóm sp ép               :    500 Tấn. 
- Nhóm sp nắp dập     :    500 Tấn. 
- Nhóm sp  PET          : 1.200 Tấn. 

• Doanh thu                         : 110 Tỷ đồng. 
• Lợi nhuận sau thuế          :     4 Tỷ đồng. 

 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN : 
Với đặc điểm tình hình , thuận lợi , khó khăn, thách thức hiện tại của công ty. Công ty 
khẳng định lại mục tiêu chiến lược SXKD trong giai đoạn trước mắt và lâu dài nhằm phát 
huy được thuận lợi , thế mạnh hiện có , khắc phục được những khó khăn thách thức trước 
mắt đễ công ty tồn tại và từng bước phát triễn bền vững. 
Về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo : Lấy mục tiêu SXKD ngành nhựa là ngành nghề SXKD 
chính, tập trung mọi nguồn lực tạo ra năng lực cạnh tranh cốt lõi, tích cực nắm bắt cơ hội 
mới đễ tại ra ngành nghề sản xuất kinh doanh mới, thích ứng với tình hình thị trường, phù 
hợp với tiềm năng sẳn có của công ty. 
Về mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh :  
- Phát huy thành quả và lợi thế của năm 2013, tiếp tục mở rộng thị trường , phát triễn khách 
hàng hiện có, tìm kiếm bổ sung thêm khách hàng chủ lực mới, tăng trên 20% thị trường tiêu 
thụ sản phẩm so với năm 2013, đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và 
những năm kế tiếp. Định vị lại uy tín thương hiệu trên thị trường sản phẩm PET chủ lực. 
- Tiếp tục cải tiến, áp dụng hệ thống các giải pháp phần mềm ( ERP ) trong việc quản lý 
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức sản xuất trên cơ sở áp dụng hệ thống 5S 
và KAIZEN , táo lập ứng dụng hện thống chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 
2008.  
- Tiếp tục cải tiến và đổi mới và hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất theo hướng cơ khí 
hóa và tự động hóa chiếm tỷ trọng trên 80% , tăng năng suất thiết bị trên 10% và tăng năng 
suất lao động trên 10%.  
- Phấn đấu thực hiện kéo giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm 10% chi phí / năm , giảm giá vốn 
hàng bán 5% so với 2013 và cố gắng duy trì giá vốn hàng bán ở mức độ thấp hơn 85% so 
Doanh thu. 
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- Duy trì mức lợi nhuận bình quân lớn hơn 5% VĐL / năm, đảm bảo quyền lợi chia cổ tức 
cho cổ đông và cải thiện thu nhập tiền lương của CBCNV ngày càng cao.  
4.5 CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA 
CÔNG TY : 
• Đối với môi trường : Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện 
đúng qui định về bảo vệ môi trường theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam hiện hành. 
• Đối với xã hội và cộng đồng : Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đem lại lợi ích thiết 
thực cho công ty và cho cả cộng đồng và xã hội. 

5. CÁC RỦI RO : 
• Rủi ro về thị trường : Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu chịu ảnh hưởng của rủi 
ro về thị trường khi có sự thay đổi về : tỷ giá hối đoái, giá nhiên liệu, nguyên liệu, sự gia 
tăng giá điện hằng năm và sự gia tăng lãi suất tín dụng của hệ thống ngân hàng.  
• Các biện pháp hạn chế rủi ro :  
- Quản lý dòng tiền đủ vốn hoạt động sản xuất  kinh doanh, giảm chi phí sử dụng vốn để 
giảm giá thành sản phẩm. 
-  Khai thác  các nguồn vốn  vay ưu đãi, vốn tín dụng trung hạn USD từ NH. 
- Tìm nguồn nguyên vật liêụ giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đàm phán và 
ký kết hợp đồng nguyên tắc với các công ty cung cấp nguyên vật liêụ. 
- Tiết kiệm điện trong sản xuất .  
II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  2013 : 
       1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 : 

 

CHỈ TIÊU ĐVT KH 2013 TH 2012 TH 2013 
SO SÁNH TH 2013 

VỚI TH 
2012 

VỚI KH 
2013 

A B C D E F=E/D*
100 

G=E/C*100 

1/ Sản lượng SX Kg 1,680,000 929,883.38 1,994,618,09 214.50 118.73 
2/ Sản lượng TT Kg 1,680,000 928,610,66 1,834,778.66 197.58 109.45 
3/ Tổng Doanh thu Đồng 83,600,000,000 67,511,579,408 97,791,813,587 144.85 116.97 
Trong đó :       
a) Doanh thu BH Đồng 81,486,000,000 63,945,144,616 93,262,736,189 185.86 114.45 
b) D.thu hoạt động TC Đồng 224,000,000 1,941,508,792 1,497,078,712 77.11 668.33 
c) Thu nhập khác Đồng 1,890,000,000 1,624,926,000 3,031,998,686 186.59 160.42 
4/ Các khoản giảm trừ Đồng - 11,389,400 65,126,393   
5/ Doanh thu thuần Đồng 83,600,000,000 67,500,190,008 97,726,687,194 144.78 116.89 
6/ Tổng chi phí  Đồng 79,420,000,000 70,291,206,205 97,029,296,376 138.04 122.17 
Trong đó :       
a) Giá vốn hàng bán Đồng 72,840,000,000 61,721,544,240 89,090,285,742 144.34 122.30 
b) Chi phí Tài chính Đồng 1,800,000,000 1,202,309,226 1,744,018,810 145.05 96.89 
c) Chi phí bán hàng Đồng 2,900,000,000 2,311,919,607 2,322,652,662 100.46 80.09 
d) Chi phí QLDN Đồng 3,500,000,000 4,635,409,055 3,855,626,107 83.17 110.16 
e) Chi phí khác Đồng - 420,024,077 16,713,055   
7/ Tổng lợi nhuận Đồng 4,180,000,000 (2,791,016,197) 697,390,818  16.68 
8/ Chi phí thuế TNDN  Đồng   -   
 CP thuế TNDN hoản lại Đồng  16,079,740    
9/ Lợi nhuận sau thuế Đồng 4,180,000,000 (2,774,936,457) 697,390,818  16.68 

Trong năm 2013,  Sản lượng sản phẩm tiêu thụ các loại đạt 197,58% so với 2012 và đạt 
109,45% so với kế hoạch 2013. Doanh thu thực hiện là  97,79 tỷ đồng đạt  144,85 % so với 
thực hiện 2012 .Giá vốn  hàng bán năm 2013  chiếm 91,16 %  doanh thu bán hàng, giảm 
0,32% so với năm 2012  
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2.TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ : 
2.1 DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH : 

 
Họ và Tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

Ông Lê Quang Hiệp CT HĐQT kiêm TGĐ 03/5/2011 - 
Ông Ngô Minh Hải Phó TGĐ TT 03/5/2011 - 
Ông Lê Công Nghiệp Phó Tổng Giám đốc 01/10/2012 - 
Bà Hoàng Thị Thúy Hương Kế Toán Trưởng 06/4/1994 12/08/2013 
Bà Nguyễn Hồng Nhung Quyền KTT 12/8/2013 - 

 
2.2 TÓM TẮT LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH : 
 
S
T
T 

Họ và Tên Ngày sinh Số 
CMND 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

1 Lê Quang Hiệp 22/8/1955 020263371 04/03/2009 TPHCM 
177Bis Lý Chính 
Thắng , P7, Q3, 
TPHCM. 

2 Ngô Minh Hải 10/4/1955 024416970 14/09/2005 TPHCM 
338/2/12 Điện Biên 
Phủ, P11, Q10, TP 
HCM. 

3 Lê Công Nghiệp 25/12/1982 023663441 28/05/1999 TPHCM 
177Bis Lý Chính 
Thắng , P7, Q3, 
TPHCM. 

4 Nguyễn Hồng Nhung 08/2/1982 024200389 13/11/2003 TPHCM 
200/11 Nguyễn Hữu 
Tiến, P. Tây Thạnh, 
Q.Tân Phú, TPHCM. 

 
2.3  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC : 
2.3.1 ÔNG LÊ QUANG HIỆP – CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC : 
Quá trình công tác : 
- 1981 – 1983 : Bộ đội Phòng Chính trị Bộ Tư Lệnh TP HCM. 
- 1983 – 1985 : Phó phòng kỹ thuật Liên Hiệp XN Nhựa TP HCM. 
- 1985 – 1991 : Giám đốc XN Quốc doanh Nhựa 4. 
- 1991 – 1994 : Giám đốc XN Quốc Doanh Nhựa 5. 
- 1994 – 2004 : Giám đốc Công ty Nhựa Đô Thành. 
- 2004 – hiện nay : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành. 
- - Số lượng cổ phần sở hữu :    857.000  chiếm tỷ lệ:    10,51  %. 
- Số lượng cổ phần được đại diện phần vốn nhà nước : 1.545.800 chiếm tỷ lệ:    18,96  %. 
2.3.2 ÔNG NGÔ MINH HẢI – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC : 
Quá trình công tác : 
- 1980 - 1986 : Công tác tại XN Nước suối Vĩnh Hảo. 
- 1986 – 1991 : Phó Giám đốc XN Nước suối Vĩnh hảo. 
- 1991 – 1996 : Giám đốc XN Nước suối Vĩnh hảo. 
- 1996 – 2000 : Giám đốc Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo. 
- 2000 – 2002 : Chuyên viên phòng Kế hoạch – Sở Công nghiệp Bình Thuận. 
- 2002 -  2003 : Phó Giám đốc Công ty Nhựa Tân Phú – Tổng công ty Nhựa Việt nam. 
- 2003 – 2005 : Giám đốc điều hành Công ty CP Sữa Sepal TP HCM. 
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- 2005 – 2007 : Tổng Giám đốc Công ty CP Nước khoáng SAMVI Trà Vinh. 
- 2008 – hiện nay : Công tác tại Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành. 
- Chức vụ công tác hiện nay:UV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Kỹ nghệ Đô 
Thành.  
- Số lượng cổ phần sở hữu : 10.419 CP, chiếm tỷ lệ : 0,013% . 
2.3.3 ÔNG LÊ CÔNG NGHIỆP – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC : 
Quá trình công tác : 
- 2004 - 2005 : Kỹ sư phát triển phần mềm Trung tâm CNTT- Trường ĐH kỹ thuật Sydney. 
- 2005 – 2008 : Công ty CP hệ thống thông tin FPT. 
- 2008 – 2011 : Giám đốc Trung tâm kinh doanh HiPT - Công ty CP công nghệ HiPT. 
- 2011 – hiện nay : UV HĐQT , Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành. 
- Số lượng cổ phần sở hữu : 1.000.000  chiếm tỷ lệ:    12,27  % Vốn điều lệ. 
2.3.5 BÀ HOÀNG THỊ THÚY HƯƠNG – KẾ TOÁN TRƯỞNG : 
Quá trình công tác : 
- 1982 – 1984 : Nhân viên kế toán Công ty Nhựa Tân Tiến 1. 
- 1984 – 1987 : Nhân viên kế toán XN Nhựa số 5. 
- 1987 – 1990 : Phụ trách kế toán XN Nhựa 5. 
- 1990 – 1994 : Phó ban kế toán – tài vụ XN Nhựa 5. 
- 1994 – 2004 : Kế toán Trưởng kiêm Trưởng phòng KT Công ty Nhựa Đô Thành. 
- 2004 – tháng 08/2013 : Kế Toán Trưởng Công ty CP Kỹ Nghệ  Đô Thành. 
- Tháng 08/2013 : Miễn nhiệm chức vụ Kế tóan trưởng  công ty và thôi việc tại Công ty CP 
Kỹ nghệ Đô Thành. 
2.3.4 BÀ NGUYỄN HỒNG NHUNG – QUYỀN KẾ TOÁN TRƯỞNG : 
Quá trình công tác : 
- 2005 – 2007 : Nhân viên kế toán tại Công ty TNHH xây dựng Phương Anh Ngọc 
- 2007 - 2012: Nhân viên kế toán toán tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành 
- 2007 - 2013: Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành 
- Từ  tháng 9/2013 -  hiện nay: Quyền Kế Toán Trưởng Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành. 
  - Số lượng cổ phần sở hữu : không có , chiếm tỷ lệ : 0,00% Vốn điều lệ. 
2.4 THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY : 
HĐQT ban hành  Nghị Quyết miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng  và cho thôi việc  Bà  
Hòang Thị Thúy Hương theo đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân kể từ ngày 12/08/2013 . 
2.5 CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY : 

− Tổng số CBCNV   : 176 người. 
           Trong đó : Nam : 125 người      Nữ: 51 người 
− Trình độ văn hóa : 

 Trên Đại học    :   01 người 
 Đại Học và cao đẳng  :   38 người 
 Trung cấp & THPT    :   54 người 
 Tốt nghiệp THCS   :   83 người 

− Hợp đồng lao động     : 168 người 
          Trong đó: 

 HĐ không xác định thời hạn  :   58 người 
 HĐ có thời hạn từ 1 -3 năm  :   93 người 
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 HĐ có thời hạn dưới 12 tháng  :   17 người 
2.6 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG : 
-  Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách đãi ngộ đối với ngưòi lao động: hợp đồng lao 
động, đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, lưong thưởng tháng 13,  tặng quà lễ tết, nhà lưu 
trú, bếp ăn tập thể, tổ chức xe đưa đón ,…. 
-  Áp dụng hệ thống thu nhập mới  cho tất tất cả hệ thống, vị trí công việc, trong đó điều 
chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm mới. Đối với công nhân trực tiếp sản xuất  có thêm tiền 
phụ cấp độc hại, phụ cấp ca 3, phụ cấp chuyên cần và phụ cấp thâm niên cho 1 số lao động 
gắn bó với đơn vị nhiều năm. Công nhân ở laị nhà lưu trú được hổ trợ thêm 7.000đ/người 
/cơm chiều. Chính sự quan tâm tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cuả Ban Lãnh đạo công 
ty  đã tạo tâm lý phấn khởi, an tâm làm việc. Ổn định được  lực lượng sản xuất  trong công 
ty. 
3 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN : 
- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2013  : 12.924.289.484 đ. Trong đó : 

• Máy móc thiết bị, khuôn mẩu      :    7.043.264.029 đ 
• Nhà xưởng        :    5.881.025.455 đ 

4 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH : 
A/TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH :                                                   ĐVT: VN đồng. 

STT CHỈ TIÊU 2012 2013 % TĂNG GIẢM 
1 Tổng giá trị tài sản : 

- Tài sản dài hạn 
- Tài sản ngắn hạn 

130,540,687,484 
98,833,098,690 
31,707,588,794 

135,051,156,253 
92,953,980,015 
42,097,176,238 

103.45 
94.05 

132.76 
2 Doanh thu thuần 67,500,190,008 97,726,687,194 144.78 
3 Lợi nhuận gộp BH & CCDV 2,212,210,976 4,107,324,054 185.66 
4 Lợi nhuận khác 1,204,901,923 3,015,285,631 250.25 
5 Lợi nhuận trước thuế (2,790,598,797) 697,390,818 24.99 
6 Lợi nhuận sau thuế (2,774,519,057)) 697,390,818 25.13 
7 Tỷ lệ Lợi nhuận trả cổ tức                  (340) 86 25.29 

  B/CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU : 
STT CHỈ TIÊU 2012 2013 % TĂNG GIẢM 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: 
- Hệ số thanh toán ngắn hạn :  
          TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
- Hệ số thanh toán nhanh : 
          TSLĐ – Hàng tồn kho 
                 Nợ Ngắn hạn 

 
2.29% 

 
1.43% 

 
2.11% 

 
1.47% 

 
92.13% 

 
102.76% 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn : 
- Hệ số nợ / Tổng tài sản 
- Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu 

 
15.26% 
18.00% 

 
17.57% 
21.32% 

 
115.14% 
118.42% 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động :    
 - Vòng quay hàng tồn kho :    
          Giá vốn hàng bán  

    Hàng tồn kho bình quân 
5.06% 

 
7.21% 142.49% 
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 - Doanh thu thuần / Tổng tài sản 0.49% 0.69% 140.8% 
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời : 

-Hệ số LN sau thuế/ DT thuần 
-Hệ số LN sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 
-Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản 
-Hệ số LN từ hoạt động KD/DT thuần 

 
(4.34%) 
(2.51%) 
(2.13%) 
3.46% 

 
0.74% 
0.62% 
0.52% 
4.40% 

 
17.24% 
24.95% 
24.24% 

127.28% 

5 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU : 

A) CỔ PHẦN : 

- Tổng số cổ phần cuả DTT là  : 8.151.820  cổ phần ( Tám triệu một trăm năm mươi mốt 
ngàn tám trăm hai mươi cổ phần ) . 
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. Tất cả các cổ phần đang lưu hành cuả công ty đều được 
chuyển nhượng tự do. 

B) CƠ CẤU CỔ ĐÔNG : 
Theo danh sách tổng hợp và phân bổ  quyền người  sở hưũ chứng khoán  số: 
327/2013/DTT/VSD-ĐK ngày 28/03/2013 do TTLK CK Việt Nam – Chi nhánh  Tp. Hồ Chí 
Minh lập để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. 

Công ty DTT không có  cổ phiếu quỹ. 

III/ BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC : 
1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD : 
a) Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh : 

- Năm 2013 tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng của giai đoạn suy thoái, khủng hoảng kinh tế của 
VN nói riêng và thế giới nói chung. Trong điều kiện khó khăn năm 2013, để tồn tại, cạnh 
tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cùng ngành nghề trên thị trường ngày càng 
gay gắt, quyết liệt và mang tính sống còn. Vì vậy  mặt bằng giá bán hàng hoá ngày càng 
thấp và lợi nhuận ngày càng teo tóp, giảm dần, tạo vòng lẫn quẫn, bế tắc trong sản xuất kinh 
doanh. 
-Công ty Đô Thành sản xuất trong lĩnh vực chuyên ngành nhựa, nguyên liệu có nguồn gốc 
từ hạt nhựa và hầu hết được nhập khẩu. 

STT Danh mục SL Cổ phiếu Tỷ lệ % Số lượng 
cổ đông 

Cơ cấu cổ đông (người) 
Tổ chức Cá nhân 

Tổng số lượng cổ phiếu 8.151.820 100% 914 45 869 

1 

Cổ đông lớn (sở hữu từ 
5% cp trở lên) 

5.374.780 65,93% 5 1 4 

- Trong nước 
(Trong đó Nhà nước) 

3.828.980 
(1.545.800) 

46.97% 
18,96% 

5 
1 

1 
1 

4 
- 

- Nước ngoài      

2 
Cổ đông khác 2.777.040 34,07% 909 45 864 

- Trong nước 2.742.761 33,65% 872 41 831 

- Nước ngoài 34.279 0,42% 37 1 36 

3 Công đoàn Công ty 33.003 0,40% 1 1 0 

4 Cổ phiếu quỹ - - - - - 
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. Do giá  hạt nhựa  thế giới diễn biến phức tạp theo sự thay đổi tình hình  kinh tế-chính trị 
thế giới nên hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nhựa luôn gặp khó khăn , chiến lược sản 
phẩm và thị trường của công ty cũng bị ảnh hưởng. Với bối cảnh tình hình như trên, trong 
năm 2013. 
Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có những kết quả cụ thể sau đây : 

b)Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013  

STT NHÓM SP DOANH THU 
SẢN 

LƯỢNG SX 

SẢN 
LƯỢNG 

TT 
GIÁ THÀNH 

SX 
GIÁ VỐN 

HÀNG BÁN 
1 Sản phẩm Ép 24.849.186.473 611,663 621,060 24.009.743.492 24.339.199.852 
2 Sản phẩm Nắp 28.662.526.489 504,476 490,762 25.811.636.682 25.389.914.262 
3 Sản phẩm Phôi 7.615.114.410 235,886 215,168 9.760.924.012 8.852.244.069 
4 Sản phẩm Chai PET 25.887.788.163 490,472 507,786 23.832.494.901 24.603.134.006 

TỔNG CỘNG 87.014.615.535 1.842 1.835 83.414.799.087 83.184.492.189 

c)Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế họach : 
 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2013 Thực hiện 2013 % So với KH 
1 Tổng Doanh thu 83,600,000,000 97,791,813,587 116.97 
2 Lợi nhuận trước thuế 4,180,000,000 697,390,818 16.68 
3 Lợi nhuận sau thuế  697,390,818 16.68 
4 Thuế TNDN    
5 Chi phí thuế TNDN hoàn lại    

 
2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH : 
A) TÌNH HÌNH TÀI SẢN : 
- Tổng tài sản hiện có của Công ty đến ngày 01/01/2013 là : 130,540,687,484Đồng. 
- Tổng tài sản hiện có đến thời điểm 31/12/2012 là      : 135,051,156,253Đồng. 
- Tài sản ngắn hạn tăng, chủ yếu là khoản phải thu của khách hàng tăng đạt tỷ lệ  

174.43% so với năm 2012. 
- Tài sản dài hạn giảm không đáng kể so với năm 2012, chỉ chiếm tỷ lệ 94.05% so với 

năm 2012. 
- Nợ ngắn hạn tăng nhiều và đạt tỷ lệ 143.66% so với năm 2012. Mặc khác, vay & nợ 

dài hạn giảm, đạt 56.89% so với năm 2012. 
- Hiệu quả sử dụng tài sản : chỉ số ROA =Lãi ròng/ Tổng tài sản= 0,52% . 
- Nợ phải thu có giá trị : 27,735,326,264 Đồng chiếm tỷ lệ : 65.88 % TSNH và 20,54 

% Tổng TS. Không có nợ xấu khó đòi hoặc nợ xấu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

B) TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ : 
- Tổng số nợ phải trả đến cuối kỳ có giá trị : 23,730,576,251 Đồng , chiếm 17,57 % 

Tổng nguồn vốn , tăng 19,14 % ( tương ứng  tăng 3,813,077,9 Đồng ) so với số đầu 
kỳ ( 01/01/2013 ). Tỷ lệ nợ này ở mức thấp và trong phạm vi cho phép , có thể kiểm 
soát được.   
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- Công ty vay chủ yếu để đầu tư  máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. 
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: Tiền thuê đất năm 2013 phải nộp là 

1.239.248.160 đ chiếm   113,69 % so với năm 2012. 
Kết quả nói trên cho thấy khả năng tự chủ của công ty về vốn hoạt động là tương đối cao.  

3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ : 
Trong năm 2013, Công ty đã tiếp tục tiến hành tái cấu trúc tổ chức bộ máy điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty để kiện toàn công tác quản lý và phù hợp với tình 
hình thực tế. Tăng cường hầu hết cán bộ chủ chốt các bộ phận nghiệp vụ về nhà máy  gắn 
liền với công tác sản xuất tại nhà máy đảm bảo phối hợp kịp thời . Đồng thời, tiếp tục cải 
tiến và điều chỉnh lại hệ thống thang bảng lương và phương án trả lương phù hợp hơn, bổ 
sung các khoản phụ cấp thâm niên và phụ cấp chuyên cần nhằm động viên và kích thích 
năng suất lao động.  

4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI : 
4.1 ĐÁNH GIÁ BỐI CẢNH CHUNG : 
1. Bối cảnh chung về môi trường sản xuất kinh doanh cả nước nói chung còn quá nhiều áp 
lực từ chính sách nhà nước: thiếu nhất quán, thay đổi nhanh, khó dự báo, luôn gây bất lợi 
cho DN, thiếu khuyến khích sản xuất kinh doanh, thủ tục hành chính - tiêu cực xã hội vẫn 
còn, chi phí sản xuất  ngày càng lớn. 
2. Kinh tế VN vẫn còn đang trong giai đoạn khủng hoảng, suy thoái kéo dài nhiều năm đến 
nay vẫn chưa hồi phục, sức mua thị trường giảm sút nghiêm trọng, tồn kho lớn, công nợ 
nhiều, tình hình cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, nhiều rũi ro, khó duy trì sản xuất 
kinh doanh ổn định và phát triển sản xuất. Mặt bằng giá bán hàng hóa thấp, giá vốn bán 
hàng ngày càng tăng dần theo yếu tố đầu vào gây ra hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận từ sản xuất 
kinh doanh có xu hướng ngày càng giảm.  
3. Biến động kinh tế trong - ngoài nước gây ra nhiều yếu tố bất định, khó hoạch định chiến 
lược sản xuất kinh doanh. Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ sản xuất mới có năng 
suất cao và phát triển nhiều ngành nghề-sản phẩm mới, đồng thời cũng giết chết dần các 
ngành nghề - sản phẩm truyền thống năng suất thấp. 
4. Sản xuất kinh doanh ngành nhựa phụ thuộc lớn vào biến động bất thường của giá nguyên 
vật liệu nhập khẩu đầu vào và giá dầu thế giới. 
4.2  ĐẶC THÙ CÔNG TY DTT :  

1. Là Công ty có qui mô vừa & nhỏ (SME), cổ phần hóa từ DNNN, có Vốn điều lệ 81,5 tỷ 
VNĐ, Có 18,95% vốn NN không chi phối, chuyên sản xuất kinh doanh bao bì công nghiệp, 
nhựa kỹ thuật. Hoạt động liên tục từ 30/4/1975 đến nay.  
2. Năm 2009 Cty mua đất xây nhà máy mới di dời 2 Xí Nghiệp sản xuất  từ nội thành về 
Nhà Máy, bổ sung và đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất. Nhà máy mới có diện tích đất 
40.000m² và 10.000m² nhà xưởng thuộc cụm công nghiệp Tân Qui-Củ chi, cách trung tâm 
thành phố 35 km. 
3. Nhà máy có công suất thiết bị sx 3.500 tấn sp nhựa/năm, có 5 công nghệ sx cho 5 nhóm 
sp là Nắp chai PET, Phôi PET, Chai lọ PET(bao bì thực phẩm), SP ép các chi tiết nhựa kỹ 
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thuật, bao bì công nghiệp và SP khuôn mẫu ngành nhựa. Hiệu suất huy động hiện nay ≈ 
60%/công suất thiết bị.  

4.  Sản phẩm của Công ty là các sản phẩm thông dụng, có nhu cầu thị trường lớn, thường 
xuyên, có nhiều đơn vị sản xuất cùng ngành, cùng sản phẩm, nên cạnh tranh bán hàng rất 
gay gắt, quyết liệt. Thị trường xuất khẩu còn nhỏ lẻ < 10%/ tổng doanh thu/năm. 
5. Chưa có hoạt động kinh doanh đáng kể khác ngoài kinh doanh các  sản phẩm do công ty 
sản xuất . 
4.3 THUẬN LỢI-KHÓ KHĂN HIỆN NAY :     
A-THUẬN LỢI: 
1. Hoạt động tiếp thị-kinh doanh phát triển thị trường từ năm 2013 đã có bước đột phá lớn, 
tăng nhanh về số lượng và qui mô khách hàng, đảm bảo khá ổn định đầu vào sản xuất, khắc 
phục được khó khăn, thách thức lớn về khai thác thị trường tiêu thụ Công ty trong nhiều 
năm qua. Tạo ra tiền đề quan trọng để phát triển sản xuất và đang tiếp tục phát triển khá tốt. 
2. Hoạt động sản xuất của Công ty từ năm 2013 đã có bước cũng cố, thay đổi lớn về chất, 
tạo được các bước đi, tiền đề quan trọng về cũng cố tổ chức và năng lực sản xuất,  đội ngũ 
quản lý. Năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đã được cải thiện. Sản lượng sản xuất 
& hiệu suất khai thác thiết bị tăng trưởng nhanh. Hoạt động sản xuất từng bước đi vào ổn 
định, theo các chuẩn mực bài bản chuyên nghiệp. 
3. Công ty đã và đang triển khai quản lý sản xuất theo 5S & Kaizen và hệ thống giải pháp 
phần mềm quản lý (ERP). Các chuẩn mực về quản lý, quản trị theo hướng chuyên nghiệp, 
hiện đại, phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế thị trường trong và ngoài nước, đang được 
định hình và từng bước hoàn thiện thành nguyên tắc, nề nếp.   
B-KHÓ KHĂN THÁCH THỨC: 
1. Về thị trường tiêu thụ: 
- Số lượng khách hàng nhiều, nhỏ lẻ, phân tán , chưa có đủ khách hàng chủ lực lớn để tạo 
nền sản xuất kinh doanh có tính ổn định cao,thị trường xuất khẩu còn nhỏ < 10% chưa đạt 
mức cân đối cần thiết > 30% .  
-  Hiện nay, công ty chưa phát triển mở rộng được thị trường,  hợp tác liên kết sản xuất kinh 
doanh, mở rộng kênh phân phối sản phẩm và  các hoạt động kinh doanh hàng hóa khác. 
2. Về sản phẩm : 
- Các dòng sản phẩm công ty hiện  đang sản xuất có tính thông dụng, phổ biến, nhiều nơi 
sản xuất, vì vậy  cạnh tranh gay gắt về giá cả, chất lượng…. mặt bằng giá bán thấp, chưa có 
giá bán hợp lý nên hiệu quả sản xuất kinh doanh chung ở mức thấp. 
- Chưa có sản phẩm chủ lực, nòng cốt khác biệt có hiệu quả lợi nhuận cao để ổn định tỉ lệ 
hiệu quả sản xuất kinh doanh so  với vốn và tài sản hiện có của Công ty. 
3. Về sản xuất và tổ chức sx :                                                         
- Chưa khai thác hết năng lực , công suất thiết bị sản xuất (≥ 75%) để đạt sản lượng sản 
phẩm/lao động-tiền lương sản phẩm theo chuẩn định mức hợp lý, kéo giảm chi phí sản 
phẩm, nhằm  có hiệu quả sản phẩm cao.  
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- Mô hình, biên chế và tổ chức sản phẩm chưa tập trung theo hướng chuyên môn hóa cao, 
chưa khai thác được năng suất tổng hợp của tập thể và năng lực cá nhân người lao động đạt 
mức cao .  
4. Về nhân lực quản lý –lao động sản xuất: 
- Về nhân sự quản lý sản xuất đang có, đều có nhiệt tình nổ lực, có trách nhiệm đối với công 
việc. Tư duy quản lý theo kinh nghiệm tích lũy, kiến thức bài bản-chuyên nghiệp,chất lượng 
quản lý còn ở mức trung bình. 
- Về nhân sự  nhân viên quản lý nghiệp vụ nhiệt tình, có  trách nhiệm. Đa số đã có nhiều trải 
nghiệm về thực tế nghiệp vụ,chất lượng tham mưu và tác nghiệp ở mức độ tốt. 
5. Về quản lý vốn-tài chính : 
- Cơ cấu vốn Công ty đang bị mất cân đối, tỉ lệ % giữa vốn cố định lớn (≈85%) và vốn lưu 
động nhỏ (≈ 15%) nên số khấu hao lớn và thiếu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh thường 
xuyên. 
- Công ty đang có công nợ khách hàng phải thu lớn trong nhiều năm chưa giải quyết được, 
gây mất cân đối vốn sản xuất của Công ty. 
- Chủ trương bán hàng trả chậm, gối đầu gây ra số công nợ khách hàng lớn gây mất cân đối 
vòng quay vốn,dòng tiền thu chi trong sản xuất kinh doanh. 
7. Về đầu tư cải tiến-cũng cố máy móc thiết bị :  
- Trình độ công nghệ sản  xuất của Nhà Máy còn ở mức trung bình, tỉ lệ thiết bị sản  xuất tự 
động hóa lớn hơn 50%.Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương, kế hoạch cơ khí-tự động hóa 
sản  xuất, kế hoạch bảo trì sửa chữa, cải tiến máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, năm 2013 
triển khai còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu duy trì sản  xuất ổn định, yêu cầu tăng 
năng suất và kéo giảm chi phí sản  xuất trong năm. 
4.5 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP CỦA CÔNG TY : 
 - Tình hình kinh tế thế giới vẩn còn tiếp tục theo chiều hướng xấu, ảnh hưởng khó khăn, 
phức tạp về giá cả và lượng xuất nhập khẩu, nguyên vật liệu đầu vào sản  xuất. 
- Tình hình kinh tế trong nước vẫn  còn khó khăn, trì trệ.Với chính sách tiền tệ thắt chặt, đời 
sống người lao động tiếp tục khó khăn, sức mua xã hội giảm sút trong năm, gây khó khăn 
trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. 
- Giá nguyên liệu nhựa đầu vào tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường theo tình hình kinh tế 
chính trị thế giới, gây khó trong việc hoạch định và kiểm soát giá thành,giá bán sản phẩm. 
- Tình hình ngành nhựa cung tăng - cầu giảm tạo ra tình trạng cạnh tranh quyết liệt về giá 
cả, biến tướng về cách mua bán, gây khó khăn trong kinh doanh bán hàng.  
- Các nhóm sản phẩm của Công ty sản  xuất đều có nhu cầu thị trường, có hệ thống khách 
hàng truyền thống, do tình hình nêu trên, khả năng sản  xuất và tiêu thụ sản phẩm dự báo đạt 
khoảng trên 2.000 tấn / 2.800 tấn công suất, đạt từ 70 – 80 % công suất sử dụng thiết bị 
trong năm 2013. 
4.6 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014: 
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Qua tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích đánh giá các mặt đã làm được và các 
mặt còn yếu kém tồn tại năm 2013. Qua dự báo, phân tích tình hình thị trường - khách hàng, 
TGĐ Công ty đề xuất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau : 
4.6.1  CÁC CHỈ TIÊU SXKD CHỦ YẾU : 

STT CHỈ TIÊU TH NĂM 2013 KH NĂM 2014 SO SÁNH 2013/2012 

1 Sản lương SX và TT 1,834Tấn 2,200 Tấn 119.95% 

2 Doanh thu  

- Xuất khẩu 

93,262,736,189 Đ 

       4,283,303,874 đồng 

110,000,000,000Đ 

10,000,000,000Đ 

117.9% 

233.5% 

3 Tỷ suất Lợi nhuận/VĐL 0.85 %  5%  

4 Lao động 176 200 113.6% 

5 Lương Bình quân 4,331,000 đồng 4.500,000 đồng 103.9% 

6 Thu nhập Bình quân 5,001,000 đồng 5,100,000 đồng 102% 

Trong đó vẫn tiếp tục xác định 2 nhóm SP nắp và phôi là 2 nhóm SP chủ lực.  
4.7 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN : 

4.7.1-Về phát triển thị trường :  
- Trọng tâm là tìm bổ sung khách hàng chủ lực cho 5 nhóm sản phẩm hiện có, tạo ra nền 
sản xuất có tính ổn định cao làm cơ sở để  phân bổ nguồn lực chính vào khách hàng-sản 
phẩm chủ lực, tạo ra các dòng sản phẩm có hiệu quả cao, hạn chế phân bổ dàn trãi nguồn 
lực vào khách hàng nhỏ lẻ, hiệu quả thấp. Cần hoàn thành cơ bản việc tái cơ cấu danh mục 
khách hàng trong 2 năm 2014-2015.  
- Tìm kiếm bổ sung thị trường xuất khẩu, tạo ra giá trị doanh thu xuất khẩu sản phẩm do 
công ty sản xuất chiếm tỷ trọng trên 25 %/tổng doanh thu. Phát triễn nguồn thu ngoại tệ để 
đảm bảo cân đối nguồn ngoại tệ đầu vào ( nhập khẩu nguyên liệu nhựa ).     
4.7.2-Về phát triển sản phẩm : 
- Ưu tiên phát triển dòng sản phẩm có yêu cầu chất lượng cao, sản phẩm tự sản xuất-tiêu 
thụ; sản phẩm ngành công nghiệp phụ trợ, sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm có sản lượng lớn 
có tính lặp lại, có giá bán hợp lý. Hạn chế dần việc sản xuất sản phẩm chất lượng thấp cấp, 
giá bán-hiệu quả thấp. Triển khai thực hiện hoàn thành trong 2 năm 2014-2015. 
- Đối tượng khách hàng, ngành hàng cần khai thác : dược phẩm, thực phẩm, bảo vệ thực vật, 
chất tẩy rữa, Bia-nước ngọt- nước đóng chai, Dụng cụ thể dục-thể thao, Chế biến nông thủy 
hải sản, Công trình đô thị, Công trình giao thông công cộng, Xử lý chất thải; Công nghiệp 
phụ trợ giày da, may mặc, điện máy,….   
- Dòng sản phẩm cần tập trung khai thác : Sản phẩm bao bì rổng (két bia, nước ngọt, thùng, 
khay, lọ, hủ ,vật đựng.. sản xuất từ công nghệ ép ); Sản phẩm chi tiết công nghiệp     ( Chi 
tiết điện máy, may mặc, dệt sợi từ công nghệ ép ); Sản phẩm nắp, nút các loại từ công nghệ 
ép, dập nén; Sản phẩm Phôi PET, chai lọ PET các loại từ công nghệ ép, công nghệ thổi kéo 
dãn (Stretch). 
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4.7.3-Về cải tiến đổi mới hệ thống quản trị,quản lý: 
- Triển khai thực hiện dự án ERP có 5 phân hệ quản lý, đưa vào sử dụng chính thức từ Quí 
3/2014, Hệ ERP là công cụ quản lý trung tâm của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 
công ty thông suốt, kịp thời, chính xác, khắc phục yếu kém về quản lý hệ thống trong nhiều 
năm qua. 
- Tiếp tục rà soát định biên lại lao động toàn Công ty theo lưu đồ qui trình và vị trí công việc 
theo hệ thống ERP, hoàn thành trong Quí 1/2014. 
- Triển khai KH đào tạo trang bị hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 từ Quí 3/2014 
và kết thúc vào 12/2014.  
4.7.4-Về cải tiến đổi mới hệ thống quản lý sx : 
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình 5S-kaizen, tạo môi trường sản xuất  sạch, thân 
thiện, thay đổi và nâng cao ý thức, kỹ luật, trách nhiệm người lao động trong sản xuất  và 
quản lý sản xuất  , hoàn thành thực hiện đủ 5S giai đoại 1 vào quí 1/2014. 
- Tiếp tục định biên lao động, tổ chức các xưởng sản xuất  theo phân công chuyên môn hoá 
lao động để nâng dần kỹ năng, năng suất lao động.Đồng thời tạo cơ chế gắn trách nhiệm 
người lao động-công việc, giữ nghiêm kỹ luật lao động, thực hiện khen thưởng - kỹ luật 
nghiêm minh trong lao động để định hình văn hóa - nề nếp trong lao động sản xuất  ở các 
xưởng, hoàn thành trong quí 2/2014.                                             
- Triển khai thực hiện dần kế hoạch tái cơ cấu lao động sản xuất  theo tiến độ cơ khí –tự 
động hóa ở các xưởng, phù hợp với yêu cầu công việc mới.    
4.7.5-Về cải tiến đổi mới qui trình công nghệ sx: 
- Cải tiến kết cấu các khuôn ép SP của X.Ép để chuyển sang chế độ sản xuất  tự động, tăng 
khả năng huy động số máy sản xuất, chủ động bố trí sản xuất, giảm chi phí lao động sản 
xuất  . 
- Trang bị bổ sung máy ép phôi Pet tự động để nâng chất lượng sản phẩm Phôi, giảm tỉ lệ 
phế liệu phế phẩm, tăng khả năng cạnh tranh kinh doanh phôi Pet.  
- Tự sx và trang bị các máy cắt đuôi keo phôi Pet-X.PET, tăng tính tự động hoá sản xuất  , 
giảm lao động trực tiếp đứng máy và thay đổi dần cơ cấu lao động ép phôi. 
- Cân đối lại khuôn thổi-máy thổi chai Pet theo hướng chuyển dần sản xuất  thổi chai trên 
các máy tự động, giảm dần và huy động theo định mức máy thổi chai BTĐ, để cân đối và bố 
trí lao động hơp lý, tăng sản lượng, giảm chi phí sản xuất.   
4.7.6-Về nắm bắt cơ hội phát triển ngành nghề kinh doanh mới : 
- Sự thay đổi, biến động kinh tế xã hội diễn ra hàng ngày và liên tục. Chủ trương ,chính sách 
mới của Nhà nước liên tục xuất hiện , vừa ngăn cấm vừa tạo ra mối trường kinh doanh mới. 
Do đó, cần nghiên cứu để có tìm ra cơ hội kinh doanh theo sự biến đổi nầy. 
- Nghiên cứu từ các vùng miền có tiềm năng phát triển, có nhu cầu sản phẩm, đang thiếu 
nhà cung cấp tại chổ, phù hợp với ngành nghề Công ty để tìm cơ hội đầu tư- sản xuất  phát 
triển kinh doanh. 
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- Nghiên cứu công nghệ-SP mới, ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính, có nhu cầu thị 
trường ổn định, còn thị phần tiềm năng, sản xuất kinh doanh có hiệu quả để tìm cơ hội đầu 
tư phát triển sản xuất kinh doanh khác.  
4.7.7-Về kéo giảm chi phí sx,giá vốn hàng bán:           
 - Rà soát định biên lao động -tiền lương toàn Công ty, xác định tổng quĩ lương không lớn 
hơn 9 % KH doanh thu năm 2014,   
- Kế hoạch cải tiến đổi mới công nghệ sản xuất kinh doanh theo hướng tự động hóa,chuẩn 
hóa công nghệ nhằm tăng năng suất thiết bị, tăng sản lượng sản xuất kinh doanh, giảm tỉ lệ 
phế phẩm là điều kiện tiên quyết để giảm giá thành,giá vốn trong năm 2014. 
- Thực hiện các giải pháp quản lý tài chính kế toán để tái cơ cấu cân đối vốn, kéo giảm khấu 
hao, tăng vòng quay vốn mà không ảnh hưởng đến doanh thu .  
4.7.8-Về phòng ngừa rũi ro trong sản xuất kinh doanh:   
- Giải pháp chính là ban hành & kiểm soát qui định tuân thủ triệt để các thủ tục qui định 
trong hệ thống quản lý ERP về phòng ngừa rũi ro trong qui trình mua hàng, bán hàng, quản 
lý sản xuất, quản lý kho, quản lý tài chính –kế toán của Công ty.Thực hiện nghiêm qui định 
của Công ty về trách nhiệm đền bù gây thiệt hại vật chất trong mua bán, giao nhận, sản xuất 
hàng hóa đã ban hành năm 2013.  
- Các kế hoạch đầu tư mới MMTB, khuôn mẫu, Bảo trì sửa chữa lớn trong năm 2014, đều 
phải thông qua dự án, dư toán, phản biện, xét duyệt công khai, mới triển khai thực hiện. 
4.7.9- Về đào tạo nâng cấp quản lý ,kiến thức tay nghề lao động sx :  
- Tổ chức đào tạo nâng cấp, cập nhật kiến thức quản lý theo 3 cấp : Cấp C ông ty(Ban 
TGĐ), Cấp trung (NM,Xưởng,Phòng,Ban), cấp cơ sở (trực tiếp sản xuất,QA,KCS) .Với 
hình thức vừa cử đi học ở trường chuyên nghiệp vừa đào tạo tại chổ về kỹ năng quản lý cho 
Cán bộ quản lý sản xuất cấp Xưởng, Tổ trưởng sản xuất. Đào tạo cập nhật kiến thức căn bản 
về qui trình sản xuất, thao tác vận hành máy, nhận biết Chất lượng SP, xử lý tình huống cho 
toàn thể người lao động trực tiếp sản xuất  tại nhà máy.  
- Tổ chức đào tạo lại hệ thống ISO cho toàn thể CBCNV Công ty để định hình hệ thống 
quản lý căn bản lâu dài . 
4.8  KẾT QUẢ KỲ VỌNG TRONG NĂM 2014: 
Với KH sản xuất kinh doanh  và các giải pháp thực hiện năm 2014, HĐQT&TGĐ Công ty 
kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu –kết quả như sau : 
1) Hoàn thành đạt và vượt KH sản xuất kinh doanh năm 2014 đã đề ra.                                        
2) Kết quả sản xuất kinh doanh  có lãi tối thiểu từ 4-6%/VĐL, có chia cổ tức cho cổ đông 
Tạo tiền đề để có kết quả tốt hơn cho những năm sau. 
3) Tạo ra mô hình tổ chức quản lý, cơ cấu sản xuất-kinh doanh của Công ty phù hợp với 
điều kiện thực tế VN, hội nhập thị trường và phát triển bền vững, có đủ nội lực để vượt qua 
mọi khó khăn của năm 2014 sắp tới, khắc phục được các yếu kém, tồn tại của năm 2013. 
IV/ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY : 

1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY : 
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- Năm 2013 kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam vẩn chưa phục hồi đáng kể, có 
nhiều lĩnh vực còn nặng nề hơn cả năm 2011và 2012, cụ thể như : lạm phát và giá cả tăng 
cao, tiếp tục gây ra những ảnh hưởng bất lợi, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
của công ty. 
- Trong năm qua , mặc dù tập thể lãnh đạo và người lao động của công ty đã có nhiều cố 
gắng khắc phục mọi khó khăn bám sát thị trường, đề ra và triển khai thực hiện nhiều giải 
pháp trong việc tổ chức sản xuất để làm giảm chi phí , hạ giá thành sản phẩm , đảm bảo đủ 
sức cạnh tranh trong tình hình khó khăn chung. Nhưng do tác động của lạm phát, sức mua 
giảm sút cùng với sự phát triển không cân đối giửa sxkd và đầu tư phát triển nên chi phí cố 
định luôn luôn tăng cao dẩn đến hiệu quả kinh doanh không cao và không như kỳ vọng.   

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGĐ CÔNG TY : 
Trong quá trình điều hành hoạt động của công ty năm qua, Ban Tổng Giám đốc công ty đã 
có nhiều nổ lực, chấp nhận gian khổ khó khăn, bám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT 
và ĐHĐCĐ để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẩn không đạt kết quả mong muốn như 
đã xác định .  

3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT : 
Theo nhận định của HĐQT, năm 2014 sẽ là năm tiếp tục khó khăn và thử thách, diển biến 
cạnh tranh gay gắt trên thị trường cùng với những diển biến khó lường về giá nguyên liệu 
nhựa, nhiên liệu, năng lượng ,… Một số chính sách của Nhà nước cũng có thể sẽ tác động 
làm thay đổi tỷ giá ngoại tệ, lãi suất huy động vốn, tín dụng, tiền lương tối thiểu,… sẽ tiếp 
tục ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2014. Mặt 
khác, về nội tại, tác động của chi phí đầu tư ( Khấu hao TSCĐ ) cũng sẽ là gánh nặng tiếp 
tục chi phối hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Tuy nhiên, về mặt thuận lợi, Công ty nhận được sự hổ trợ tích cực từ Tổng Công ty Công 
nghiệp Sài Gòn và sự hợp tác chặt chẽ của những khách hàng và nhà cung cấp truyền thống. 
Trong năm 2014, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau đây : 
- Chỉ đạo và hổ trợ trực tiếp Ban Tổng Giám đốc linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh , đầu tư,… thích ứng kịp thời sự thay đổi và diển biến của nền kinh tế nói chung. 
Đồng thời tham gia giám sát chặt chẽ nhằm giảm thiểu tối đa chi phí , giảm rủi ro , mang lại 
hiệu quả cao nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. 
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, đồng thời quan tâm đến quyền 
lợi và điều kiện làm việc của người lao động. 
- Duy trì họp định kỳ và phân công một số thành viên HĐQT độc lập tham gia trực tiếp các 
cuộc họp giao ban của Ban điều hành để chỉ đạo và cùng với Ban điều hành xác định giải 
pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  
- Quyết định các nội dung thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện 
kế hoạch 2014 nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu  kế họach theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 
TN 2013. 
V/ QUẢN TRỊ CÔNG TY : 
V.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 

A) DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT : 
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STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày 
miễn 
nhiệm 

GHI CHÚ 

1 Ông Lê Quang Hiệp Chủ tịch kiêm TGĐ 16/04/2011 - TV điều hành 
2 Ông Nguyễn Băng Tâm Phó Chủ tịch 16/04/2011 - TV độc lập 
3 Ông Trương Phú Chiến Ủy viên 16/04/2011 - TV độc lập 
4 Ông Lê Công Nghiệp Ủy viên 16/04/2011 - TV điều hành 
5 Ông Ngô Minh Hải Ủy viên 16/04/2011 - TV điều hành 
6 Ông Trần Gia Kiệt Ủy viên 16/04/2011 - TV độc lập 
7 Ông Lâm Tử Thanh Ủy viên 16/04/2011 - TV độc lập 

 
B) TÓM TẮT LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HĐQT : 
1.1 ÔNG LÊ QUANG HIỆP – CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC : 
Quá trình công tác : 
- 1981 – 1983 : Bộ đội Phòng Chính trị Bộ Tư Lệnh TP HCM. 
- 1983 – 1985 : Phó phòng kỹ thuật Liên Hiệp XN Nhựa TP HCM. 
- 1985 – 1991 : Giám đốc XN Quốc doanh Nhựa 4. 
- 1991 – 1994 : Giám đốc XN Quốc Doanh Nhựa 5. 
- 1994 – 2004 : Giám đốc Công ty Nhựa Đô Thành. 
- 2004 – hiện nay : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Kỹ nghệ Đô 

Thành. 
- Số lượng cổ phần sở hữu :    857.000  chiếm tỷ lệ:    10,51  %. 
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : 1.545.800 chiếm tỷ lệ:    18,96  %. 
1.2 ÔNG NGUYỄN BĂNG TÂM – PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT : 
Quá trình công tác : 
- 1969 – 1985 : Thành đoàn SG – GĐ , Bí Thư quận đoàn Bình Thạnh, Bí thư đảng ủy 

phường. 
- 1986 – 1988 : Giám đốc Công ty Dịch vụ Bình Thạnh. 
- 1988 – 1990 : Giám đốc Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Bình Thạnh. 
- 1990 – 2000 : Giám đốc Công ty XNK Bình Thạnh. 
- 2000 – 2007 : Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty XNK Bình Thạnh. 
- 2007 – 2011 : Phó TGĐ Tổng Công ty Bến Thành, Chủ Tịch HĐQT Công ty Gilimex, 

Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành, Phó Chủ tịch CLB các DN niêm 
yết CK Việt Nam. 

- 2012- hiện nay: Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành, Phó Chủ tịch 
CLB các DN niêm yết CK Việt Nam, Chủ  tịch hội Doanh nghiệp  Quận Bình Thạnh. 

Số lượng cổ phần sở hữu : 257.837  chiếm tỷ lệ:    3,16  %. 
 
1.3 ÔNG TRƯƠNG PHÚ CHIẾN – THÀNH VIÊN HĐQT :  
Quá trình công tác :  
- 1988 – 1999 : Công tác tại Công ty Đường Biên Hòa : Nhân viên điều độ SX, Phó phòng 

nghiệp vụ, Trưởng phòng XNK. 
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- 1999 – hiện nay : Công tác tại Công ty CP Bánh kẹo Biên Hòa ( Bibica ) : Trưởng phòng 
XNK, Trưởng phòng vật tư và điều độ, Trưởng phòng Tài chính, Thành viên HĐQT, 
Chủ tịch HĐQT . 

- Hiện nay : Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Bánh kẹp Biên Hòa ( Bibica ). 
- Số lượng cổ phần  đại diện Công ty CP Bibica : 90.771 chiếm tỷ lệ:    1,11%. 
 
1.4 ÔNG LÊ CÔNG NGHIỆP – THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TGĐ : 
Quá trình công tác : 
- 2004 - 2005 : Kỹ sư phát triển phần mềm Trung tâm CNTT- Trường ĐH kỹ thuật 

Sydney. 
- 2005 – 2008 : Công ty CP hệ thống thông tin FPT. 
- 2008 – 2011 : Giám đốc Trung tâm kinh doanh HiPT - Công ty CP công nghệ HiPT. 
- 2011 – hiện nay : UV HĐQT , Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành. 
- Số lượng cổ phần sở hữu : 1.000.000  chiếm tỷ lệ:    12,27  %. 
 
1.5 ÔNG NGÔ MINH HẢI – THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TGĐ : 
Quá trình công tác : 
- 1980 - 1986 : Công tác tại XN Nước suối Vĩnh Hảo. 
- 1986 – 1991 : Phó Giám đốc XN Nước suối Vĩnh hảo. 
- 1991 – 1996 : Giám đốc XN Nước suối Vĩnh hảo. 
- 1996 – 2000 : Giám đốc Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo. 
- 2000 – 2002 : Chuyên viên phòng Kế hoạch – Sở Công nghiệp Bình Thuận. 
- 2002 -  2003 : Phó Giám đốc Công ty Nhựa Tân Phú – Tổng công ty Nhựa Việt nam. 
- 2003 – 2005 : Giám đốc điều hành Công ty CP Sửa Sepal TP HCM. 
- 2005 – 2007 : Tổng Giám đốc Công ty CP Nước khoáng SAMVI Trà Vinh. 
- 2008 – hiện nay : Công tác tại Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành. 
- Chức vụ công tác hiện nay:UV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Kỹ nghệ Đô 

Thành.  
-  Số lượng cổ phần sở hữu : 10.419  chiếm tỷ lệ:    0,13  %. 
 
1.6 ÔNG TRẦN GIA KIỆT – THÀNH VIÊN HĐQT : 
Quá trình công tác : 
- 2000 – 2013 : Chuyên kinh doanh máy móc công nghiệp, máy thổi chai PET, máy nén 

khí cao áp không dầu và máy nén khí trục vít. 
- Hiện nay : Giám đốc Công ty TNHH TM DV Nghị Tín, Thành viên HĐQT Công ty CP 

Kỹ nghệ Đô Thành. 
- Số lượng cổ phần sở hữu : 200.000  chiếm tỷ lệ:    2,45 %. 
1.7 ÔNG LÂM TỬ THANH – THÀNH VIÊN HĐQT : 
Quá trình công tác : 
- 1992 – hiện nay : GĐ công ty TNHH Nhựa Nam Á. 
- 1992 – hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH TM Á Châu. 
- 2005 – hiện nay : TV HĐQT Công ty CP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành. 
- 2009 – hiện nay : TV HĐQT Công ty CP SX TM May Sài Gòn. 
- 2006 – hiện nay : Phó Chủ tịch Thường trực Hội KH PT nguồn nhân lực nhân tài Việt 

nam. 
- 1996 – hiện nay : UV BCH Hiệp hội Nhựa Việt Nam . 
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- Số lượng cổ phần sở hữu :    36.225  chiếm tỷ lệ:    0,44  %. 
-  Số lượng cổ phần đại diện Cty TNHH Nhựa Nam Á : 37.800 chiếm tỷ lệ:    0,46  %. 

C) HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT : 
Công ty không có các tiểu ban  Hội Đồng Quản trị. 
Các cuộc họp của HĐQT : 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Lê Quang Hiệp  Chủ Tịch 5/5 100%  
2 Nguyễn Băng Tâm Phó Chủ tịch 5/5 100%  
3 Trương Phú Chiến Thành Viên 5/5 100%  
4 Lê Công Nghiệp TV 5/5 100%  
5 Ngô Minh Hải TV 5/5 100%  
6 Lâm Tử Thanh TV 5/5 100%  
7 Trần Gia Kiệt TV 5/5 100%  

     Nội dung các cuộc họp HĐQT được thể hiện trong các Nghị quyết/Biên bản họp sau đây  
STT Số nghị quyết/quyết 

định 
Ngày Nội dung 

1  Số :01/2013/QĐTV-HĐQT 02/01/2013 Quyết định cho  thôi việc Ông Đoàn Quốc Tuấn- Phó tổng giám đốc công 
ty. 

2  Số :12/2013/NQ-HĐQT 12/08/2013 Nghị quyết miễn nhiệm KTT bà Hòang Thị Thúy Hương và bổ nhiệm Bà 
Nguyễn Hồng Nhung giữ quyền kế tóan trưởng, 

3  Số :13/2013/QĐ-HĐQT 12/08/2013 Quyết định cho  thôi việc Bà Hòang Thị Thúy Hương- Kế tóan trưởng công 
ty. 

4  Số :14/2013/QĐ-HĐQT 12/08/2013 Quyết định Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Hồng Nhung- Quyền kế tóan 
trưởng công ty. 

5  Số :17/2013/QĐ-HĐQT 31/12/2013 Quyết định gia hạn  Quyền kế tóan trưởng Công ty Bà Nguyễn Hồng 
Nhung 

D/HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP KHÔNG ĐIỀU HÀNH :  
Những thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành đã phối hợp cùng với các 
thành viên HĐQT điều hành tích cực tham gia công tác quản trị Công ty nói chung và Ban 
Tổng Giám Đốc nói riêng, đưa ra những đánh giá , những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu 
cuối cùng là hoàn thiện vai trò chỉ đạo của HĐQT.  
Các mặt công tác cụ thể hoạt động của Hội Đồng Quản trị trong năm qua bao gồm : 

1/ Công tác lãnh  đạo : 

- Đã lãnh đạo, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đúng yêu cầu nội dung, 
thời gian theo qui định. 
- Đã duy trì tổ chức họp định kỳ hàng quí và các cuộc họp chuyên đề để xem xét đánh giá 
tình hình hoạt động của Công ty, xác định các chủ trương, ban hành các nghị quyết chỉ đạo 
sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự,các chương trình –mục tiêu lớn của công ty.  
 Đánh giá chung, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc chế độ họp định kỳ, ra các Nghị quyết, 
chủ trương lãnh đạo đối với  hoạt động Công ty đầy đủ và kịp thời. 
Mặt hạn chế của HĐQT là các thành viên kiêm nhiệm nhiều vị trí ở bên ngoài nên khó triệu 
tập, điều kiện sâu sát, nắm bắt tình hình công ty còn hạn chế. Hoạt động giữa các thành viên 
chưa đều tay, cần được khắc phục. 

2/Công tác định hướng chiến lược Công ty: 
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Năm 2010, HĐQT nhiệm kỳ trước đã xây dựng, ban hành định hướng chiến lược phát triển 
Công ty và chiến lược các lĩnh vực hoạt động Công ty giai đoạn 2010-2015. 
Đến nay, thực tế cho thấy nội dung định hướng chiến lược chưa thực sự đầy đủ, chưa dẫn 
dắt hoạt động Công ty mang lại hiệu quả. 
Trong năm qua, HĐQT chưa đầu tư nghiên cứu, định hướng đúng mức cho công tác này, 
còn nhiều lúng túng trong xác định hướng phát triển phù hợp với diễn biến thị trường. Từ 
đó, chưa có quyết sách trong chỉ đạo, điều hành công ty đúng hướng, có trọng tâm, mục tiêu 
ngắn-dài hạn để có hiệu quả trước mắt và bền vững lâu dài. Nhiệm vụ HĐQT phải khắc 
phục và  phải được giải quyết  trong năm 2014 - 2015, tạo tiền đề, nền tảng ổn định và phát 
triển Công ty trong những năm tiếp theo.  
3/Công tác giám sát-kiểm tra :     
- Công tác giám sát-kiểm tra hoạt động của Công ty thông qua hoạt động của Ban Thường 
Trực HĐQT, thành viên HĐQT điều hành Công ty và thành viên Ban kiểm soát là CBCNV 
Công ty. 
-  Thông qua báo cáo kết quả của Ban điều hành  công ty, HĐQT thường xuyên kiểm tra –
giám sát về vốn-tài chính, chế độ hạch toán-kế toán, chế độ tiền lương, mua sắm vật tư-thiết 
bị bên ngoài, quản lý sản xuất Nhà máy Củ Chi, chất lượng sản phẩm… 
-  Qua công tác giám sát-kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong quản lý điều hành 
công ty và chưa phát hiện nghi vấn, sai phạm gì lớn trong quản lý các cấp. 
Qua kiểm tra-giám sát, HĐQT đã nắm bắt được các khó khăn, yếu kém cơ bản của Công ty, 
đã đưa ra các giải pháp để hạn chế, khắc phục. Tuy nhiên kết quả thực hiện còn nhiều hạn 
chế, khó có thể khắc phục, giải quyết nhanh trong bối cảnh kinh tế quá khó khăn phức tạp 
của năm 2013. 
4/ Đánh giá chung : 
Trong năm qua, HĐQT đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ quản trị được 
đại hội đồng cổ đông giao phó. Có năng lực đề ra các chủ trương, nghị quyết chỉ đạo và 
giám sát sản xuất kinh doanh  công ty kịp thời và đúng hướng.  
HĐQT đã và đang củng cố, hoàn thiện hệ thống quản trị; các nguyên tắc, chuẩn mực quản lý 
chuyên nghiệp, bài bản cho hoạt động lâu dài của  Công ty. Từng bước khắc phục các yếu 
kém trong quản lý điều hành công ty, đưa công ty hoạt động ngày càng hiệu quả so với 
trước. Trong HĐQT không có thành viên yếu kém, xung đột lợi ích với mục tiêu hoạt động 
công ty. 
5/Mặt hạn chế-yếu kém : 
Trong năm 2013, mặc dù tập thể HĐQT và các thành viên HĐQT đã có nhiều nổ lực, tận 
tâm tận lực với nhiệm vụ được giao, đã chỉ đạo khắc phục được nhiều yếu kém trong quá 
trình lột xác đi lên của công ty. Nhưng tình hình hoạt động của công ty vẫn còn trong tình 
trạng yếu kém, chưa khởi sắc. Riêng kết quả sản xuất kinh doanh  năm 2013 hiệu quả chưa 
cao, chưa hoàn thành được nhiệm vụ chi trả cổ tức cho cổ đông công ty. 
Trách nhiệm này trước hết thuộc về chủ tịch.HĐQT, Tổng giám đốc công ty và tập thể 
HĐQT Công ty. Trong năm,với tình hình diễn biến bất lợi, khó khăn dồn dập, HĐQT công 
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ty chưa có quyết sách đủ liều, có hiệu quả để hạn chế tác động đến hiệu quả hoạt động Công 
ty. . 
V.2 BAN KIỂM SOÁT : 

A) DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA BAN KIỂM SOÁT : 
 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ 
nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Bà Trần Thị Thanh Hằng Trưởng ban 16/04/2011 - 
2 Bà Trần Thị Thanh Trúc Thành viên 16/04/2011 - 
3 Ông Nguyễn Hữu Chí Thành viên 16/04/2011 - 
 
B) TÓM TẮT LÝ LỊCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT : 

2.1 BÀ TRẦN THỊ THANH HẰNG – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT : 
Quá trình công tác : 
- 2000 – 2007      : Giảng viên khoa Kinh tế vận tải biển – Trường ĐH GTVT TP HCM. 
- 2000 - hiện nay : Giảng viên Khoa QTKD – Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM. 
- 2004 – 2006 : Giám đốc Công ty CP Phát Phát. 
- 2006 – 2010 : Giám đốc Công ty CP Hồng Ngân. 
- 2007 – Hiện nay : Thành viên Ban KS Công ty CP Dược An Giang. 
- 2008 – hiện nay : Thành viên Ban KS Công ty CP quản lý Quỹ Hợp Lực . 
- 2010 – Hiện nay : Trưởng ban KS Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành. 
- 2010 – Hiện nay : Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Đào tạo Doanh Chủ. 
- Số lượng cổ phần sở hữu :    1.000 chiếm tỷ lệ:    0,01  %. 
- Số lượng cổ phần đại diện Cty CP Hồng Ngân : 80.000 chiếm tỷ lệ:    0,98  %. 
2.2  BÀ TRẦN THỊ THANH TRÚC – THÀNH VIÊN BAN KS : 
Quá trình công tác : 
- 2006 – 2010 : Nhân viên nghiệp vụ XN Đô Thành 2 – Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành. 
- 2010 – 2012 : Phó quản đốc phân xưởng SX nhựa – Nhà máy SX nhựa Đô Thành. 
- 2012 – hiện nay : Nhân viên Thống kê tổng hợp – Nhà máy SX nhựa Đô Thành. 
- Số lượng cổ phần sở hữu :    0 chiếm tỷ lệ:    0  %. 
2.3  ÔNG NGUYỄN HỮU CHÍ – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT : 
Quá trình công tác : 
- 1998 – 2001 : Công ty chế biến lâm sản xuất khẩu Bình Dương. 
- 2001 – hiện nay : Công tác giao nhận xuất nhập khẩu, Kế hoạch và theo dõi tiến độ SX, 

phụ trách công tác tổ chức nhân sự - Phòng TCHC – Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành. 
-  Số lượng cổ phần sở hữu :    1 chiếm tỷ lệ:    0,00001  %. 

A) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT : 
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I/ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 
Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo Qui chế làm việc và 
Chương trình làm việc của BKS năm 2013. Một số kết quả hoạt động của BKS là: 

1. Họp định kỳ 1 lần/quý giữa các TV BKS & luôn có mặt đầy đủ 100% TV tham dự. 
2. Thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Tổng giám đốc trong việc 

quản lý và điều hành công ty. Giám sát việc tuân thủ các qui định, nghị quyết của Đại 
Hội đồng cổ đông thường niên. 

3. Giám sát việc thực hiện các mục tiêu mà HĐQT đã đề ra. 
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, 
điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo 
cáo tài chính.  

5. Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin, đảm bảo quyền lợi hợp pháp 
cho cổ đông. 

6. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và sáu tháng của 
công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.  

7. Giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty.  
8. Theo dõi & đánh giá Phương hướng & các chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2011-

2015 
Trong năm 2013, BKS luôn duy trì chế độ họp định kỳ, các thành viên trong BKS đã thực 
hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, từng thành viên được phân công trách nhiệm 
cụ thể, rõ ràng theo chương trình làm việc của BKS. Đại diện BKS có mặt đầy đủ các kỳ 
họp của HĐQT để ghi nhận mọi hoạt động của công ty và báo cáo đầy đủ kết quả giám sát 
trong các kỳ họp. 
V.3 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN 
TGĐ VÀ BAN KIỂM SOÁT : 

A) LƯƠNG , THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH :          
                                                                                                             
 
                                                                                                                    ĐVT: Triệu đồng                                                                                                                      

Số
TT 

Họ và Tên Chức vụ Lương Thưởng Thù lao Khác Cộng 

1 Lê Quang Hiệp CT HĐQT  Kiêm TGĐ 198.7 15.4 31.2  245.3 
2 Nguyễn Băng Tâm P.CT HĐQT   26.4  26.4 
3 Trương Phú Chiến TV HĐQT   21.6  21.6 
4 Lê Công Nghiệp TV HĐQT kiêm Phó TGĐ 161.3 10.5 21.6      193.4 
5 Ngô Minh Hải TV HĐQT kiêm Phó TGĐ 157.9 12.5 21.6  192.1 
6 Lâm Tử Thanh TV HĐQT   21.6   
7 Trần Gia Kiệt TV HĐQT   21.6   
8 Trần Thị Thanh Hằng Trưởng  BKS   24.0   
9 Nguyễn Hữu Chí TV BKS 85.4 7.8 18.0  111.2 

10 Trần Thị Thanh Trúc TV BKS 102.2 7.3 18.0  127.5 
11 Nguyễn Hồng Nhung Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG 86.7 5.8   92.5 

TỔNG CỘNG  792.3 59.7 225.6  1077.6 
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B) GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ : 

Không phát sinh 
C) HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ : 
Công ty không phát sinh Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ. 

 
D)VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUI ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY : 
Trong năm 2013, Công ty không có những nội dung chưa thực hiện được theo qui định của 
pháp luật về quản trị công ty. 
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VI/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH : 

1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN : 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
(Đã ký) 
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