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I. Thông tin chung: 

1. Thông tin khái quát: 

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ 

Tên tiếng anh : DONGPHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : DORUCO 

Logo 
 

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh & đăng ký thuế                                          

 

: 

3800100376 

Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12/07/2018  

do bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

Vốn điều lệ                                                : 430.000.000.000 VNĐ 

Vốn chủ sở hữu  

đến 31/12/2019                                 : 1.736.730.157.301 VNĐ 

Địa chỉ : Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước 

Điện thoại : 0271 3819 786 

Fax : 0271 3819 620 

Website : www.doruco.com.vn 

Mã cổ phiếu 
: DPR 

Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Cao su Đồng phú là tiền thân là Đồn điền Thuận Lợi của Công ty 

Michelin-Pháp, được hình thành vào khoảng tháng 6 năm 1927. 

Ngày 21 tháng 5 năm 1981: 

Công ty Cao su Đồng Phú trực thuộc 

Tổng Cục Cao su Việt Nam. 

Ngày 13 tháng 11 năm 2006: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

ra quyết định số 3441/QĐ-BNN-ĐMDN 

chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Cao su 

Đồng Phú thành Công ty Cổ phần. 

Ngày 28 tháng 12 năm 2006: 

Công  ty cao su Đồng Phú thành Công ty 

Cổ phần Cao su Đồng Phú, hoạt động theo giấy 

chứng nhận kinh doanh số 4403000069 do Sở 

Kế hoạch & Đẩu tư tỉnh Bình Phước cấp. 

Ngày 30 tháng 11 năm 2007:  

Cổ phiếu Công ty Cổ phần cao su Đồng 

Phú chính thức giao dịch tại Sở giao dịch 

chứng khoán TP.HCM; Mã chứng khoán là 

DPR; Số lượng 40 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ 

400 tỷ đồng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Tháng 5 năm 2010:  

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần 3 thành 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công 

ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với mã số doanh 

nghiệp là 3800100376,  số lượng 430 triệu cổ 

phần, vốn điều lệ lên 430 tỷ đồng, mệnh giá 

10.000 đồng/cổ phiếu. 

Ngày 12 tháng 7 năm 2018:  

Thay đổi lần 09 do thay đổi người đại 
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diện theo pháp luật và bổ sung nghành nghề 

kinh doanh. 

2. Ngành nghề kinh doanh: 

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty 

bao gồm:  

Trồng cây cao su (Chi tiết: Trồng và chế biến 

mủ cao su; 

Thanh lý vườn cây cao su); 

Chăn nuôi gia cầm; 

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 

Xây dựng nhà các loại (Đầu tư xây dựng các 

công trình công nghiệp và dân dụng trong và 

ngoài khu công nghiệp; 

Xây dựng dân dụng, công nghiệp); 

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất 

khác dùng trong nông nghiệp; 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

(Đầu tư, kinh doanh địa ốc); 

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Trồng rừng, 

khoanh nuôi bảo vệ rừng, khai thác chế biến 

và kinh doanh các sán phẩm từ rừng trồng); 

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Công 

nghiệp hóa chất phân bón); 

Chăn nuôi trâu, bò;  

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng (Mua bán gỗ cao su); 

Khai thác gỗ (Khai thác gỗ cao su); 

Mua bán xuất nhập khẩu mủ cao su các loại. 

Trụ sở chính của Công ty tại: Ấp Thuận Phú 

I, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước, Việt Nam. 

3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 
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Hiện tại Công ty cổ phần cao su Đồng Phú đang áp dụng mô hình tổ chức của Công ty cổ 

phần. Mô hình quản trị của Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban 

Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, 06 nông trường, 03 nhà máy và 01 

bệnh viện đa khoa. Các bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Công ty 

thực hiện quy định phân cấp thẩm quyền ra quyết định đối với từng cấp quản trị tại quy chế quản 

trị. Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản trị, quản lý 

Công ty, đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành. Theo đó: 

 

Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty theo 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một lần theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp 

Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý 

Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, 

quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc 

thẩm quyền ĐHĐCĐ. HĐQT của Công ty hiện 

tại có 05 thành viên. 

Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát (BKS) là cơ quan trực thuộc 

ĐHĐCĐ do ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò của BKS 

là đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và giám 

sát các hoạt động của Công ty theo quy định 

pháp luật. BKS của Công ty hiện tại gồm 03 

thành viên, hoạt động độc lập với HĐQT và 

Ban điều hành Công ty. 

Ban điều hành 

Cơ cấu Ban điều hành Công ty gồm 04 thành viên: 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám 

đốc và 01 Kế toán trưởng. 

Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty, có toàn quyền 

quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định trừ những vấn đề thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Kiểm soát; chịu sự giám sát của HĐQT và Ban Kiểm 

soát; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về việc điều hành hoạt động của 

Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc của Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành 

một số lĩnh vực  hoạt động của Công ty theo sự phân công, uỷ quyền của Tổng Giám đốc, báo 

cáo và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng Giám 

đốc phân công, uỷ quyền. 

Kế toán trưởng giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, tài chính của Công 

ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 
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Các phòng ban chức năng, nông trường,nhà máy và bệnh viện Đa khoa 

Thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

Công ty con 

1. Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Đắk Nông 

+ Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ 

+ Tỷ lệ sở hữu: 88,41% 

+ Lĩnh vực hoạt động: Trồng, khai thác và chế biến mủ cao su 

2. Công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú 

+ Vốn điều lệ: 180.000.000.000 VNĐ 

+ Tỷ lệ sở hữu: 76,83% 

+ Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, kinh doanh nệm, gối từ cao su thiên nhiên. 

3. Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Kratie 

+ Vốn điều lệ: 900.000.000.000 VNĐ 

+ Tỷ lệ sở hữu: 58,34% 

+ Lĩnh vực hoạt động: Trồng, khai thác và chế biến mủ cao su. 

4. Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú 

+ Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ 

+ Tỷ lệ sở hữu: 51,00% 

+ Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh hạ tầng, khu công nghiệp, khu dân cư. 
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4. Định hướng phát triển: 

hẳng định vị thế  của Công ty tại thị trường 

cao su trong nước cùng như nước ngoài, coi trọng 

hiệu quả kinh tế đảm bảo lợi ích của các cổ đông 

và người lao động. 

ảo đảm phát triển bền vững thông qua 

chính sách đầu tư có trọng điểm vào ngành kinh 

doanh chính, củng cố hệ thống dây chuyền sản 

xuất, nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm 

tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 

hực hiện triệt để việc tiết kiệm, đảm bảo 

hiệu quả năng suất, an toàn sản xuất gắn với bảo 

vệ môi trường; duy trì thực hiện hệ thống quản lý 

tích hợp ISO. 

inh hoạt trong bố trí và sử dụng nguồn lực 

sao cho chủ động trong từng giai đoạn phù hợp với 

dự báo thị trường. 

hát huy tối đa nội lực, lấy phát triển nguồn 

nhân lực làm trọng tâm, kiện toàn bộ máy tổ chức, 

xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa không những 

giỏi về chuyên môn mà còn năng động, nhiệt huyết 

để cùng với Công ty tạo ra những bước đột phát 

mới trong tương lai. 

ân đối hài hoà lợi ích của các cổ đông, 

doanh nghiệp và người lao động. Xây dựng văn 

hoá công ty, tạo môi trường làm việc văn minh, 

đảm bảo ổn định đời sống vật chất cũng như tinh 

thần cho người lao động. 
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5. Quản lý rủi ro: 

Rủi ro tỷ giá 

Công ty là doanh nghiệp có sản lượng xuất khẩu cao su đến 

các thị trường nước ngoài khá cao, cho nên việc phụ thuộc 

vào tỷ giá là điều không tránh khỏi. Tỷ giá biến động sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Bên cạnh đó, các khoản nợ vay sẽ là mối quan tâm 

khi tỷ giá tăng thêm gánh nặng tín dụng cho Công ty, do đó 

Công ty phải theo sát diễn biến tỷ giá hối đoái, động thái 

điều chỉnh chính sách của Nhà nước… để có những động 

thái ứng phó phù hợp 

Rủi ro thị trường tiêu thụ 

Việt Nam trở thành một trong những quốc 

gia hàng đầu trong xuất khẩu cao su 

thiên nhiên là một thế mạnh hỗ trợ cho 

Công ty. Tuy nhiên, trong năm 2019, do 

chịu nhiều tác động của biến động kinh tế 

khiến giá tiêu thụ cao su chỉ tương đương 

năm 2018 cộng với sự cạnh tranh ngày 

càng gay gắt đã ảnh hưởng lớn đến tình 

hình tiêu thụ của công ty. Bên cạnh đó, 

yêu cầu ngày một cao của khách hàng 

đặc biệt là những thị trường như Châu 

Âu, Nhật Bản,.. cũng đặt ra những thách 

thức không nhỏ, yêu cầu các doanh 

nghiệp trong nước nói chung và Công ty 

nói riêng cần cải thiện, đầu tư hơn nữa. 

Rủi ro về giá 

Trong năm 2019, giá tiêu thụ cao su ở mức thấp do biến 

động kinh tế, lượng cung vẫn vượt quá nhiều so với lượng 

cầu, mang lại nhiều thách thức cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty.  

Rủi ro lãi vay 

Công ty dùng các khoản vay ngân hàng 

để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Việc lựa chọn thời điểm và kỳ hạn 

vay phù hợp thông qua sự đánh giá phân 

tích tình hình thị trường để đưa ra quyết 

định vay nhằm có được lãi suất có lợi 

nhất vừa đảm bảo kế hoạch của Công ty. 
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Rủi ro về chính sách, pháp luật 

Với sự hoạt động theo mô hình và ngành nghề kinh doanh 

như hiện nay, Công ty chịu sự chi phối bởi các văn bản hiện 

hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật thuế 

xuất nhập khẩu và các Luật liên quan khác. Do đó, việc thay 

đổi các chính sách, các văn bản luật và dưới luật sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty. 

Rủi ro khác 

Rủi ro về thời tiết, mùa vụ cũng sẽ tác 

động lớn đến sản lượng cao su sản xuất, 

gây ảnh hưởng đến đơn hàng xuất khẩu 

cũng như nội địa. Ngoài ra, các rủi ro 

khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch 

bệnh,… tuy không xảy ra thường xuyên 

nhưng nếu xảy ra cũng sẽ gây ảnh hưởng 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản xuất kinh 

doanh của Công ty, nên Công ty luôn có 

những biện pháp phòng ngừa nhằm giảm 

thiểu thiệt hại một cách thấp nhất. 
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II. Tình hình hoạt động trong năm. 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (so với kế hoạch và năm liền kề). 

Trong năm 2019, Công ty quản lý khai thác diện tích 6.099 ha so với năm 2018 là 6.473 ha.  

Do đó sản lượng lượng khai thác năm 2019 giảm (-4,8%), diện tích giảm (-5,78%) so với 

năm trước.  

Năm 2019, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch 

ĐHĐCĐ năm 2019 đề ra: Tổng doanh thu đạt 809.534trđ/728.534trđ (vượt +11,10% KH); Tổng 

lợi nhuận trước thuế 247.439trđ/229.789trđ (vượt +7,7%KH); Cổ tức được chia 50% mệnh giá 

(đạt 100%KH). 

Doanh thu tài chính và doanh thu khác cũng tăng khá tốt trong năm. Các nguồn thu tài 

chính chủ yếu vẫn đến từ lãi tiền gửi, lãi cho vay và cổ tức, lợi nhuận được chia 

 

 

 

Chỉ tiêu ĐVT 

Thực 

hiện 

2018 

Kế 

hoạch 

2019 

Thực hiện 

2019 

Tăng/ 

Giảm so 

với KH 

(%) 

Tăng/ 

Giảm so 

với 2018 

(%) 

Diện tích khai thác ha 6.473 6.099 6.099 0,0 -5,78 

Sản lượng khai thác tấn 13.654 12.300 12.954 +5,7 -4,80 

Năng suất bình quân tấn/ha 2,10 2,02 2,12 +4,0 0,00 

Giá bán bình quân trđ/tấn 32,9 33 33,4 +1,2 +1,52 

Tổng doanh thu trđ 882.425 728.534 809.440 +11,1 -8,27 

Tổng tài sản trđ 2.211.956   2.192.605  -0,87 

Vốn chủ sở hữu trđ 1.829.104   1.736.730  -5,05 

Lợi nhuận trước thuế trđ 306.762 229.789 247.439 +9,23 -19,34 

Lợi nhuận sau thuế trđ 245.823 187.610 204.937  -16,63 

Thu nhập bình quân/tháng trđ 7,9 7,5 8,0   

Tỷ suất LNST/Tổng Doanh 

thu 
% 27,86%   25,32%   

Tỷ suất LNST/Tổng tài sản 

(ROA) % 11,07%   9,61%   

Tỷ suất LNST/Vốn CSH 

(ROE) 
% 12,61%   11,20%   

Tỷ lệ chi trả cổ tức/mệnh giá % 50% 

Tối 

thiểu 

50% 
50%   
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2. Tổ chức nhân sự: 

Ban điều hành 

1. Ông Hồ Cường – Tổng Giám đốc 

Xem danh sách thành viên HĐQT 

2. Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1959 

Cử nhân tài chính kế toán 

27.600 cp 

3. Ông Huỳnh Trọng Thủy – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1968 

Kỹ sư nông học 

0 cp 

4. Ông Lưu Minh Tuyến-Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1971 

Kỹ sư nông học 

0 cp 

5. Ông Phạm Ngọc Huy – Kế toán trưởng  

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1971 

Cử nhân kế toán 

1.000 cổ phần 

Những thay đổi trong ban điều hành năm 2019: 

Ông Nguyễn Thanh Bình_Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/02/2019. 

Ông Lưu Minh Tuyến Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp Công ty được bổ nhiệm làm 

Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 11/6/2019. 
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Cơ cấu lao động tại Công ty 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động 2.740 100 

1 Trình độ trên đại học 12 0,44 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 224 8,18 

3 Trình độ trung cấp 101 3,69 

4 Trình độ sơ cấp 881 32,15 

5 Lao động phổ thông 1.522 55,55 

II Theo loại hợp đồng lao động 2.740 100 

1 Hợp đồng không thời hạn 2.441 89,09 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 32 1,17 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 267 9,74 

 

Các chính sách đối với người lao động của Công ty. 

Chính sách tuyển dụng 

Công ty luôn đề cao năng lực của từng người lao 

động và chào đón những ứng viên muốn đóng góp 

và gắn bó lâu dài với Công ty, có kiến thức, năng 

lực, trình độ chuyên môn cũng như tác phong làm 

việc cần mẫn, chuyên nghiệp, năng động. Để thu hút 

người lao động, Công ty có chính sách lương 

thưởng rõ ràng, hợp lý, đặc biệt là đối với những 

nhân viên xuất sắc, có đóng góp lớn. 

Mặt khác, Công ty cũng luôn tuân thủ chặt chẽ 

các yêu cầu pháp luật về sử dụng lao động, thực 

hiện đúng các tiêu chuẩn giờ làm việc. Tuyển dụng 

lao động phù hợp với yêu cầu công việc và phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

 

 

Chính sách đào tạo 

CBCNV tuyển dụng sẽ được Công ty hỗ trợ 

đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao kiến 

thức, tay nghề nhằm phục vụ cho hoạt động của 

Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính sách lương, thưởng 

Hiện nay Công  ty áp dụng 02 chính 

sách  tiền lương: 

+ Đối với lao động trực tiếp: lương 

khoán theo sản phẩm, tiền lương gắn 

với kết quả sản xuất, kinh doanh. 

+ Đối với lao động gián tiếp: áp 

dụng theo hình thức lương cơ bản và hệ 

số lương phù hợp với trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

Chính sách thưởng: Hàng năm, Công 

ty tiến hành đánh giá, xếp loại lao động 

và có chế độ khen thưởng phù hợp. 

 

 

Chính sách phúc lợi, xã hội 

Công ty đảm bảo các chế độ cho 

người lao động theo quy định (BHXH, 

BHYT, BHTN,...).  

Công ty đều đặn tổ chức Hội nghị 

Người lao động hàng năm để trao đổi 

thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng 

của người lao động. 

Hàng năm, Công ty, có chính sách 

khen thưởng trong các dịp lễ tết, tổ chức 
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cho CBCNV của Công ty tham quan, 

nghỉ mát, được kiểm tra sức khoẻ định 

kỳ,... Các hoạt động văn thể mỹ cũng 

được Công ty chú trọng đầu tư và tổ 

chức hợp lý nhằm đảm bảo cho CBCNV 

một môi trường làm việc lành mạnh, văn 

minh và thoải mái. 

Ngoài ra Công ty còn thực hiện đầy 

đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy 

định của Luật lao động và thoả ước lao 

động tập thể của Công ty (thăm hỏi ốm 

đau, sinh nhật CBCNV...)  
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

ST

T 
Tên công ty 

Thời gian  

góp 

Vốn điều 

lệ 

Thực 

góp 

trong  

năm 

2019 

Thực góp 

đến  
31/12/2019 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

(%)  

1 Đầu tư vào công ty con   1.335.000 11.982 816.084   

1.1 
Công ty CP cao su Đồng Phú - Đắk 

Nông 

2008 đến 

2012 
120.000  106.089 88,41 

1.2 
Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú 

2009 đến 

2015 
100.000  51.000 51,00 

1.3 
Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng 

Phú 

2008 đến 

2014 
180.000  133.995 76,83 

1.4 
Công ty CP cao su Đồng Phú - 

Kratie 

2008 đến 

nay 
900.000 11.982 525.000 58,34 

2 Đầu tư vào đơn vị khác   1.840.300 1.000 129.469   

2.1 Công ty CP TMDVDL Cao su 
2007 đến 

2011 
427.000  21.115 4,94 

2.2 Công ty CP Thể thao Phú Riềng Năm 2008 10.000  1.500 17,56 

2.3 Công ty CP cao su Sa Thầy 
2007 đến 

nay 
740.000 1.000 68.477 10,24 

2.4 
Công ty CP cao su Dầu Tiếng Lào 

Cai 

2011 đến 

nay 
400.000  24.611 12,74 

2.5 
Công ty CP Kinh doanh BOT Bình 

Phước 
Năm 2005 56.300  10.450 17,86 

2.6 Công ty CP KCN Hố Nai Năm 2005 75.000  3.317 4,42 

  Tổng cộng   3.175.300 12.982 945.553   

Trong năm 2019, Công ty thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy với số 

tiền là 1.000 triệu đồng; Công ty thoái toàn bộ vốn tại 02 Công ty CP Gỗ Đồng Phú và Công ty 

CP Du lịch Cao su Hàm Rồng. Tổng số vốn đầu tư vào Công ty con và đơn vị khác đến 

31/12/2019 là 945.533 triệu đồng. 

Trong năm 2019, đã thực hiện khai thác 86% tổng vườn cây tại Công ty CPCS Đồng Phú 

Đắk Nông và hơn 94% tại Công ty CPCS Đồng Phú – Kratie. Do mới khai thác nên sản lượng 

chưa cao, tuy nhiên bước đầu đã mang lại doanh thu cho Công ty. 

Sản phẩm nệm, gối của Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú đã có mặt ở hầu hết các tỉnh 

thành lớn trên cả nước. Trong năm 2017 đã bước đầu xâm nhập vào thị trường Trung Quốc và 

Campuchia và đến nay thương hiệu "Nệm Đồng Phú" đang dần được ưa chuộng vì chất lượng tốt, 

giá cả phải chăng. Công ty đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cũng như đẩy mạnh các 

hoạt động marketing để mở rộng thị phần trong và ngoài nước. 

Tiếp tục triển khai xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư tại 

Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư. Trong năm 2019, 

Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục thống nhất phương án mở rộng Khu Công nghiệp Bắc Đồng 

Phú và Nam Đồng Phú với tổng diện tích là 610 ha. 
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Triển khai lập dự án Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao  với quy mô dự kiến 496,4 ha 

(theo NQ số 109/NQ-HĐQTCSĐP kỳ họp ngày 27/8/2019). 

4. Tình hình tài chính:  

Tình hình tài chính 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 
Năm 2019/ 

Năm 2018 

I Các chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán         

1 Tổng tài sản tỷ đồng 2.211,96 2.192,61 99,13% 

2 Nợ phải trả tỷ đồng 382,85 445,87 119,10% 

3 Vốn chủ sở hữu tỷ đồng 1.829,10 7.736,73 94,95% 

4 Vốn điều lệ tỷ đồng 430,00 430,00 100% 

II Chỉ tiêu Báo cáo kết quả kinh doanh       

1 Tổng doanh thu tỷ đồng 882,43 809,44 91,73% 

2 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 306,76 247,44 80,66% 

3 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 245,82 204,94 83,37 

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

  + Hệ số thanh toán ngắn hạn:       

  Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn lần 1,77 1,53 

  + Hệ số thanh toán nhanh:      

  (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn lần 1,58 1,40 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

  + Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 17,31% 20,79% 

  + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 20,93% 26,25% 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

  + Vòng quay hàng tồn kho:       

  Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân vòng 6,72 8,34 

  
+ Vòng quay tổng tài sản      

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân vòng 0,36 0,33 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 27,86% 28,10% 

  
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình 

quân 
% 12,61% 11,20% 

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 11,07% 9,61% 

  
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 

thu thuần 
% 36,11% 32,58% 
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5. Cơ cấu cổ đông: 

a. Cổ phần:  

Vốn điều lệ Công ty: 430.000.000.000 đồng 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu: 430.000.000 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.124.790 cổ phiếu 

Cổ phiếu quỹ: 2.875.210 cổ phiếu 

b. cơ cấu cổ đông: 

Danh sách chốt tại ngày 03/4/2020. 

STT Loại cổ đông 

Số 

lượng  

cổ đông 

Số  

cổ phiếu 
Giá trị (đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL 

(%) 

I Cổ đông trong nước 1004 33.956.250 339.562.500.000 78,97 

1 Cổ đông nhà nước 001 24.000.000 240.000.000.000 55,81 

2 Cổ đông tổ chức 009 535.516 5.355.160.000 1,25 

3 Cổ đông cá nhân 995 9.420.734 94.207.340.000 21,91 

II Cổ đông nước ngoài 99 6.168.540 61.685.400.000 14,35 

1 Cổ đông tổ chức 27 5.922.140 59.221.400.000 13,77 

2 Cổ đông cá nhân 72 246.400 2.464.000.000 0,57 

III Cổ phiếu quỹ 1 2.875.210 28.752.100.000 6,69 

  Tổng cộng 1.104 43.000.000 430.000.000.000 100% 

 

 

78,97

14,35

6,69

Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài

Cổ phiếu quỹ
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III. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc.  

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

 

So sánh kế hoạch 

Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh 

chính đều vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra 

So sánh so với năm trước 

Các chỉ tiêu về sản lượng khai thác và tiêu thụ 

đều giảm so với năm trước do Công ty tiếp tục 

thanh lý tái canh vườn cây đã đến tuổi thanh 

lý. 

Giá bán bình quân năm 2019 tăng 1,52%, sản 

lượng tiêu thụ giảm 4,47% so với năm 2018 

dẫn đến doanh thu cao su giảm. 

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều giảm do 

giá trị thanh lý cây cao su năm 2019 giảm 

khoảng 28%. 

2. Đánh giá tình hình tài chính: 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2018 Năm 2019 
Năm 2019/ 

Năm 2018 

(%) 

Giá trị  

(triệu 

đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Giá trị  

(triệu 

đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

I Tổng tài sản 2.211.956 100,00 2.192.605 100,00 99,13 

1 Tài sản ngắn hạn 677.065 30,60 697.224 31,80 102,98 

2 Tài sản dài hạn 1.534.891 69,39 1.495.381 68,20 97,43 

II Nguồn vốn 2.211.956 100,00 2.192.605 100,00 99,13 

1 Nợ ngắn hạn 382.852 17,31 445.875 20,79 119,07 

2 Nợ dài hạn - -  -  

3 Vốn chủ sở hữu 1.829.104 82,69 1736.730 79,21 94,95 

 

     

Chỉ tiêu ĐVT 

Thực 

hiện 

2018 

Kế 

hoạch 

2019 

Thực hiện 

2019 

Tăng/ 

Giảm so 

với KH 

(%) 

Tăng/ 

Giảm so 

với 2018 

(%) 

Sản lượng khai thác tấn 13.654 12.300 12.954 +5,3 -4,80 

Sản lượng tiêu thụ tấn 16.557 15.500 15.871,5 +2,4 -4,14 

Tổng doanh thu trđ 882.425 728.534 809.440 +11,1 -8,27 

Lợi nhuận trước thuế trđ 306.762 229.789 247.439 +7,7 -19,34 

Lợi nhuận sau thuế trđ 245.823 

 

204.937  -16,63 
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Nợ phải trả 

Nợ phải trả năm 2019 chỉ chiếm khoảng 

20,79% trong cơ cấu nguồn vốn; và 100% đến từ 

nợ ngắn hạn. Nợ dài hạn không còn, nguyên 

nhân do khoản vay dài hạn từ phía ngân hàng đã 

được thanh toán xong. Giá trị nợ ngắn hạn trong 

năm 2019 tăng khoảng 3% so với năm 2018. 

Nguyên nhân chủ yếu do Công ty sử dụng khoản 

vay ngắn hạn để chi trả lương cho CBCNV và chi 

trả cổ tức cho các cổ đông. Số nợ phải trả này 

đều được thanh toán khi thanh toán quỹ lương 

còn lại của người lao động hoặc trả nợ ngân 

hàng theo kỳ trả nợ đã cam kết. 

 

Cơ cấu tài sản 

Về cơ cấu tài sản, năm 2019 không có thay đổi 

nhiều so với năm 2018. Tài sản dài hạn vẫn chiếm 

ưu thế với tỷ trọng đạt 68,20% tổng tài sản. Về giá 

trị tài sản không có biến động nhiều so với năm 

2018 

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Năm 2020, dự báo sẽ vẫn 

là một năm đầy khó khăn, biến 

động của thị trường cao su thế 

giới nói chung và của Việt Nam 

nói riêng khi giá cao su không có 

dấu hiệu phục hồi và vẫn đang 

trên đà giảm mạnh. Tuy nhiên, 

phát huy những thành tích đạt 

được trong năm 2019, để ổn định 

sản xuất duy trì tốc độ thực hiện 

các dự án phát triển mở rộng 

Công ty, đảm bảo việc làm và thu 

nhập cho người lao động, Công 

ty cổ phần cao su Đồng Phú 

phấn đấu hoàn thành những mục 

tiêu và nhiệm vụ cụ thể sau: 

Những mục tiêu năm 2020 

Tổ chức chăm sóc và khai thác 5.851,53ha vườn cây kinh doanh, phấn 

đấu đạt sản lượng 12.200 tấn, năng suất vườn cây đạt 2,08 tấn/ha. 

Phấn đấu thu mua sản lượng cao su tiểu điền trên địa bàn đạt 2.500 tấn 

và xây dựng được uy tín của Công ty đối với các hộ tiểu điền. 

Chăm sóc đúng quy trình 2.718,44 ha diện tích KTCB, đảm bảo giữ 

được mật độ và tăng trưởng tốt nhằm đưa vào khai thác đúng kế hoạch. 

Tái canh khoảng 407,60 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%, trong đó 100% 

cây 04 tầng lá trở lên. 

Phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 7,5->8,0 triệu 

đồng/tháng/người. 

Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ các công ty con hoàn thành 

thắng lợi các kế hoạch phát triển, nhằm tận dụng nội lực để xây dựng 

Công ty phát triển mở rộng và bền vững, phù hợp với kế hoạch xây 

dựng Tập đoàn cao su trong tương lai. 

Hoàn thành các thủ tục và xây dựng Chi nhánh chế biến gỗ Đồng Phú 

trực thuộc Công ty. 
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Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2020 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

Năm 2019 

Kế hoạch 

Năm 2020 

So với 

Năm 2019 

(%) 

1 Sản lượng khai thác tấn 12.954 12.200 93,85 

2 Sản lượng thu mua tấn 3.238 2.500 77,33 

3 Sản lượng chế biến tấn 16.165 14.700 90,94 

4 Sản lượng tiêu thụ tấn 15.872 15.000 94,74 

5 Giá bán bình quân trđ/tấn 33,4 31,5 94,31 

6 Tổng doanh thu trđ 809.440 721.048 89,08 

7 Lợi nhuận trước thuế trđ 247.439 177.236 71,63 

Giải pháp thực hiện kế hoạch 

sản xuất kinh doanh 

Đánh giá, xem xét chi tiết 

tình hình thực hiện kế hoạch 

năm 2020  tại từng nông 

trường, nhà máy , từ đó ban 

hành và kiểm soát tốt việc thực 

hiện định mức kinh tế kỹ thuật 

cho năm 2020. 

Chú ý theo dõi công tác 

trồng trọt, chăm sóc, khai thác 

tại các nông trường và công tác 

sản xuất tại các nhà máy, đánh 

giá định kỳ để kịp thời phát hiện 

các vấn đề phát sinh và nhanh 

chóng giải quyết, đảm bảo chất 

lượng sản phẩm tốt. 

Điều phối sản xuất hợp lý 

nhằm phát huy tối đa nhân lực, 

năng suất thiết bị máy móc, tiết 

kiệm nhiên liệu, hợp lý hóa sản 

xuất để giảm chi phí, hạ giá 

thành sản phẩm.  

Phát triển, hoàn thiện chiến 

lược thị trường theo 02 hướng 

cơ bản là phát triển thị trường 

xuất khẩu kết hợp với việc mở 

rộng và phát triển thị trường 

trong nước; đồng thời đa dạng 

hóa cơ cấu sản phẩm nhằm gia 

tăng sức cạnh tranh trên thị 

trường. 

Công tác đầu tư. 

Tập trung các nguồn vốn, 

đảm bảo đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án đã triển 

khai nhằm đẩy nhanh tiến độ 

thu hồi vốn đầu tư; 

Tiếp tục thực hiện phương 

án tái cơ cấu, hoạt động đầu tư 

theo hướng tập trung nguồn lực 

cho các ngành nghề kinh 

doanh chính, ngành nghề công 

ty có lợi thế cạnh tranh, tránh 

đầu tư manh mún, phân tán; 

tiếp tục thực hiện thoái vốn các 

dự án ngoài ngành chính, các 

dự án không hiệu quả. Ngoài 

ra, tiếp tục tìm kiếm thêm cơ 

hội đầu tư khi có điều kiện trên 

cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh 

tế; 

 

Công tác tổ chức, quản lí 

nguồn nhân lực 

Hoàn thiện bộ máy tổ chức 

cũng như các chính sách quản 

lý của Công ty mẹ và các Công 

ty con để đảm bảo hiệu quả 

sản xuất kinh doanh; 

Tiếp tục xây dựng, phát triển 

và hoàn thiện hệ thống các tổ 

chức chính trị - xã hội tại Công 

ty phù hợp với mô hình tổ chức 

sản xuất của Công ty. Đảng bộ 

công ty là cấp trên cơ sở, là hạt 

nhân chính trị, lãnh đạo Công 

ty thực hiện đường lối chủ 

trương của Đảng và nhiệm vụ 

của Công ty. Các đoàn thể hoạt 

động đúng chức năng, nhiệm 

vụ theo luật định và điều lệ, 

phát huy quyền làm chủ của 

người lao động, tạo điều kiện 

để người lao động tham gia 

quản lý công ty, hỗ trợ công ty 

hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. 

Tăng cường đào tạo, nâng 

cao chất lượng chuyên môn 

cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

nhân viên các phòng ban, đồng 

thời nâng cao tay nghề cho 

công nhân kỹ thuật, công nhân 

khai thác. 
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IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty. 

1. Đanh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty. 

Năm 2019 là một năm khá khó khăn với Công ty khi giá cao su không chưa được phục hồi và sự 

cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, với nỗ lực phấn đấu của Ban Lãnh đạo cùng 

toàn bộ công nhân viên và sự hỗ trợ từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng các cấp, ban, 

ngành tại địa phương đã giúp công ty hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể:  

 Sản lượng khai thác vượt kế hoạch 5,7%;  năng suất đạt trên 2,1 tấn/ha, giữ vững vị trí ở Top 

đầu trong Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.  

 Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 7,7% so với kế hoạch đề ra.  

 Thu nhập của cán bộ công nhân viên ổn định. 

 Vốn và tài sản của các cổ đông được sử dụng một cách hiệu quả, bảo toàn qua các năm. Đồng 

thời, Công ty cũng cân đối được nguồn đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của các cổ đông và có phần phân 

phối cho người lao động thông qua chính sách tiền lương và việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi. 

Ngoài ra, Công ty luôn hoàn thành các nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách đối với Nhà nước. 

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

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 

quản lý khác trong điều hành công việc hằng ngày của Công ty. 

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng 

quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc 

phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát nhịp nhàng và  hiệu 

quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng 

Quản trị và của Ban Kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty 

thực hiện đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị. Các thành viên Hội 

đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát thực hiện quản trị Công ty theo các chuẩn mực quản 

trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của các cổ đông Công ty.  

Định kỳ hàng quý Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh 

doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng Quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong 

công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hộ đồng Quản trị tổ chức 

họp xem xét đánh giá kết quả điều hành trong quý và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông 

tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám đốc đã tuân 

thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại 

các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và đột xuất. 

Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy tắc tác nghiệp và 

quản lý. Năm 2019, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định 

của pháp luật hiện hành. 

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều 

hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2019 

của Công ty đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
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3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị. 

Hội đồng Quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị Công ty theo đúng các quy định về Quản 

trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ, quy chế Quản trị của Công ty CPCS Đồng Phú. 

Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên HĐQT theo đúng Điều lệ, quy 

chế Quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ tịch HĐQT một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn 

mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT; luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các 

cổ đông công ty. 

Hội đồng Quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi 

điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc 

hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội đồng Quản trị hợp tác chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo cung 

cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát, tôn trọng tư cách khách quan độc lập của 

Ban Kiểm soát. Hội đồng Quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban Kiểm soát trong việc thực 

hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm 

theo đề xuất của Ban Kiểm soát. 

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác 

theo các nguyên tắc sau: 

 Luôn vì lợi ích của Công ty và các cổ đông; 

 Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công 

ty; 

 Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch; 

 Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ 

động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. 

KẾT LUẬN 

Hội đồng Quản trị đã tuân thủ nghiêm túc các Quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công 

ty đại chúng tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài 

chính ngày 22/09/2017 và Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty CP cao su Đồng Phú. Hội đồng Quản trị 

đã thực hiện quản trị công ty Theo các chuẩn mực quản trị hiện đại. 

Năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, lường trước khó 

khăn, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

Công ty CP cao su Đồng Phú mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ đông 

để cùng vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty. 
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V. Quản trị Công ty:  

1. Hội đồng quản trị: 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị. 

1. Ông Mai Huỳnh Nhật – Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 

1965 

Kỹ sư nông học & Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

15.401.600 cổ phần 

Trong đó: 

+ Số lượng cổ phần được ủy quyền:15.400.000 cổ phần 

+ Số lượng cổ phần sở hữu: 1.600 cổ phần 

2. Ông Hồ Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 

1966 

Kỹ sư nông học 

8.601.600 cổ phần 

Trong đó: 

+ Số lượng cổ phần được ủy quyền:8.600.000 cổ phần 

+ Số lượng cổ phần sở hữu: 1.600 cổ phần 

3. Ông Nguyễn Văn Thái – Thành viên độc lập HĐQT 

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1964 

Thạc sĩ nông học 

1.800 cổ phần 

4. Bà Trần Thị Kim Thanh – Thành viên độc lập HĐQT 

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1964 

Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính 

0 cổ phần 

5. Ông Phạm Ngọc Huy – Thành viên HĐQT 

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1971 

Cử nhân kế toán 

1.000 cổ phần 
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b) Hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Cuộc họp Hội đồng quản trị 

STT  Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp 

tham 

gia 

Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Ô. Mai Huỳnh Nhật Chủ tịch 5/5 100%  

2 Ô. Hồ Cường Thành viên 5/5 100%  

3 Ô. Nguyễn Văn Thái Thành viên 5/5 100%  

4 Bà Trần Thị Kim Thanh Thành viên 5/5 100%  

5 Ô. Phạm Ngọc Huy Thành viên 5/5 100%  

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (05 Nghị quyết) 

1.  Nghị quyết số 14/NQ-HĐQTCSĐP 

26/02/2019 

2. Nghị quyết số 30/NQ-HĐQTCSĐP 

11/04/2019 

Thống nhất chốt danh sách cổ đông dự họp và 

ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường 

niên năm 2019 

 

 

a) Thông qua  các Báo cáo và nội dung 

trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 

năm 2019. 

b) Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý 

I năm 2019. 

c) Công tác tổ chức: 

- Thống nhất cử Ông Phan Văn Hà làm 

Thư ký Công ty và Người công bố thông tin 

thay Ông Phạm Phi Điểu từ nhiệm vì lý do 

công tác từ ngày 12/4/2019. 

- Thống nhất giới thiệu bầu bổ sung thành 

viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐTN năm 

2019 đối với Ông Nguyễn Tiến Đại – Phó 

TP Kế hoạch thay Ông Phan Văn Hà thành 

viên BKS (PTP Tổ chức hành chính). 

d) Thống nhất giao Tổng Giám đốc thực 

hiện việc bảo lãnh đối ứng vốn vay Ngân 

hàng cho các Công ty con trong năm 2019. 

e) Thông qua Quy chế: Người làm đại diện 

vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác & 

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa 

đổi). 
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3. Nghị quyết số 109/NQ-HĐQTCSĐP 

27/08/2019 

4. Nghị quyết số 140/NQ-HĐQTCSĐP 

08/11/2019 

a) Thông qua BCTC riêng bán niên đã soát xét 

năm 2019 

b) Thông qua kết quả SXKD 08 tháng đầu năm 

2019. 

c) Thống nhất thành lập chi nhánh chế biến Gỗ  

- Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú. 

d) Thống nhất lập dự án Nông nghiệp ứng dụng 

Công nghệ cao. 

e) Thống nhất chia cổ tức đợt 2 năm 2018 là 

10%/mệnh giá bằng tiền mặt trong tháng 10 

năm 2019. 

a) Thông qua báo cáo tài chính Quý 3 năm 

2019. 

b) Thông qua kết quả SXKD 10 tháng đầu 

năm 2019 

c) Thống nhất giao ban điều hành Công ty 

Cổ phần Cao su Đồng Phú (Công ty) trình 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

(Tập đoàn) phương án cơ cấu giá mua lại 

cổ phần của Cổ đông khác tại Công ty CP 

Cao su Đồng Phú Đăk Nông (Công ty Đăk 

Nông) trên cơ sở ý kiến của người đại diện 

vốn của Công ty tại Công ty Đăk Nông. 

5. Nghị quyết số 151/NQ-HĐQTCSĐP 03/12/2019 

a)  Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 

b)  Tỷ lệ thanh toán: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)  

c)  Ngày đăng ký cuối cùng: Trong tháng 12 năm 2019 

d)  Thời gian thanh toán dự kiến: Quý I năm 2020 
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2. Ban Kiểm soát: 

a) Thành viên cơ cấu của Ban Kiểm soát:  

1. Ông Huỳnh Minh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát 

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1963 

Cử nhân kinh tế 

3.200 cp 

2. Ông Bùi Thanh Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát  

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1975 

Cử nhân tài chính kế toán 

0 cp 

3. Ông Phan Văn Hà – Thành viên Ban Kiểm soát: từ nhiệm từ ngày 23/4/2019 

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1977 

Cử nhân kinh tế 

0 cp 

4.  Ông nguyễn tiến đại - Thành viên Ban Kiểm soát: trúng cử ngày 23/4/2019 

Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn: 

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1977 

Cử nhân kinh tế 

0 cp 

 

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát: 

Ban Kiểm soát hoạt động theo Quy chế, điều lệ công ty và các quy định của pháp luật với 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng. Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng Quản 

trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, 

tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, 

trong tổ chức công tác tài chính - kế toán; thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo 

cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và năm của công ty, báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng 

Giám đốc.  

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trị và điều hành thông qua việc 

tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT hàng quý và các cuộc họp giao ban của công ty, sự phối 

hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc qua trao đổi các 

vấn đề phát sinh hàng ngày. Theo đó, BKS đã nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh 

thực tế, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc ra quyết định và 

thực hiện các mục tiêu được ĐHĐCĐ phê duyệt.  

Ban kiểm soát cũng đã trực tiếp thực hiện các cuộc kiểm tra và phối hợp với các phòng 

chức năng trong công ty, thực hiện một số cuộc kiểm tra hoạt động sản xuất – kinh doanh tại các 
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công ty con. Thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát này, Ban Kiểm soát đã cảnh báo kịp 

thời các rủi ro, đưa ra các kiến nghị khắc phục các tồn tại. Ban Kiểm soát cũng đã tham gia góp ý 

vào việc soạn thảo và ban hành các văn bản quản lý trong nội bộ công ty nhằm đảm bảo hiệu quả 

của hệ thống kiểm soát nội bộ và đảm bảo cho hoạt động của công ty hiệu quả, an toàn. 

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty. 

Ngay từ đầu năm, công ty đã tích cực triển khai và đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch 

sản xuất – kinh doanh năm 2019 trong tình hình ngành Cao su Việt Nam phải đối mặt với những 

khó khăn do căng thẳng thương mại Mỹ -Trung và nguồn cung cao su dư thừa, dẫn đến giá cao su 

chưa có dấu hiệu phục hồi. Công ty đã có các giải pháp mạnh mẽ về sắp xếp bố trí lại lao động, 

về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và từng bước hoàn thiện các nguyên tắc quản trị công ty. Trong 

năm, công ty đã bổ nhiệm 01 phó Tổng giám đốc phụ trách công nghiệp và môi trường, thành lập 

một chi nhánh chế biến gỗ, ban hành và sửa đổi một số quy chế, quy định nhằm tăng cường hiệu 

lực công tác quản trị. 

Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Công tác 

kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban thực hiện tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất 

các kiến nghị và giải pháp phù hợp.  

Kết quả doanh thu và lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 đều 

vượt chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

Các báo cáo tài chính của công ty được lập trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, phản 

ánh trung thực, chính xác hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và được kiểm toán bởi đơn 

vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận. BKS đánh giá 

tình hình tài chính của công ty trong năm 2019 rất tốt với các kết quả của các chỉ số cơ bản về 

tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn 

chủ sở hữu đều đạt chuẩn cao; công ty liên tục bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu. 

Kết quả giám sát đối với thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban tổng giám đốc 

và các cán bộ quản lý. 

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt 

động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý 

Công ty, cũng như không có những xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của công ty. 

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty CP cao su Đồng Phú đã thể hiện 

trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2019 là khá tốt trong khối các công ty thuộc Tập đoàn 

công nghiệp cao su Việt Nam. 

Ban Kiểm soát cho rằng năm 2020 Hội đồng Quản trị tiếp tục cần có cái nhìn thận trọng, 

không chủ quan, cần đánh giá kỹ các tác động của tình hình suy thoái kinh tế do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19 đến thị trường cao su, lường trước các rủi ro và có các chiến lược, chính sách 

phù hợp. 

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty. 
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Năm 2019, Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản trị công ty như công bố 

thông tin, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xây dựng Điều lệ - Quy chế quản trị. Công ty cũng 

thường xuyên cử cán bộ tham gia các hội thảo, tập huấn do Uỷ ban chứng khoán và Sở giao dịch 

chứng khoán TP HCM tổ chức. 

Định hướng hoạt động của ban kiểm soát năm 2020. 

Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành, 

hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác 

liên quan. 

Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty hàng quý, 06 tháng và năm theo đúng nhiệm vụ 

của Ban Kiểm soát. 

Tiếp tục là kênh tham mưu, giám sát hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 

và Ban kiểm soát. 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích. 

STT Họ và tên Chức danh 
Lương  

& Thưởng 
Thù lao  

& Phụ cấp 
Tổng cộng 

1 Ông Mai Huỳnh Nhật Chủ tịch HĐQT 396.000.000 92.000.000 488.000.000 

2 Ông Hồ Cường TV HĐQT & TGĐ 384.000.000 88.000.000 472.000.000 

3 Ông Nguyễn Văn Thái TV HĐQT   82.200.000 82.200.000 

4 Bà Trần Thị Kim Thanh TV HĐQT   82.200.000 82.000.000 

5 Ông Phạm Ngọc Huy 
TV HĐQT & Kế toán 

trưởng 
324.000.000 48.000.000 372.000.000 

6 Ông Lưu Minh Tuyến Phó TGĐ 310.499.150  310.499.150 

7 
Ông Nguyễn Thanh 
Bình 

Phó TGĐ 29.000.000  29.000.000 

8 Ông Huỳnh Trọng Thủy Phó TGĐ 348.000.000 28.000.000 376.000.000 

9 Ông Huỳnh Minh Tâm Trưởng BKS 324.000.000  324.000.000 

10 Ông Bùi Thanh Tâm TV BKS  66.000.000 66.000.000 

11 Ông Phan Văn Hà TV BKS  28.000.000 26.000.000 

12 Ông Nguyễn Tiến Đại TV BKS  40.000.000 40.000.000 

  TỔNG CỘNG   2.115.499.150 554.400.000 2.667.699.150 

 

b) Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ: không có. 
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c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Phải trả cổ tức 144.000.000.000 

 Thanh toán tiền chi trả cổ tức 120.000.000.000 

 Bán mủ cao su 12.087.136.000 

Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông Gia công chế biến mủ cao su 2.812.570.050 

 Gia công đóng kiện, bán pallet 37 130.634.801 

Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú Phải thu cổ tức 21.420.000.000 

 Bán nước sinh hoạt 712.038.096 

Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú Bán mủ cao su 20,333.000.000 

 Bán nước sinh hoạt 88.625.000 

Công ty CP Cao su Đồng Phú Kratie Góp vốn kinh doanh 11.892.000.000 

Chỉ nhánh chế biến gỗ - Công, ty CP cao su 
Đồng Phú 

Tạm ứng vốn kinh doanh  
Bán cây cao su gẫy đổ 

8.750.000.000 
37.179.000 
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VI. Phát triển bền vững: 

Các chứng nhận đã đạt được trong năm: 

Chứng nhận của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền Vững Việt Nam cấp giấy 

chứng nhận số 0025 theo Quyết định số: 2732/PTM-TĐKT ngày 18 tháng 11 năm 2019. 
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Chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ Giải Vàng chất lượng Quốc gia năm 2018 theo 

Quyết định số 543/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2019. 
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Chứng nhận doanh nghiệp có năng lực Quản trị Tài chính tốt nhất Ngành Công nghiệp Cao 

su trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018. 

 

Đối với nhân sự 

 Công ty coi nhân sự là yếu tố then chốt, quyết định đến thành bại của hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Vì vậy, thời gian tới Công ty có những phương hướng sau: 

 Tập trung tuyển dụng những nhân sự có chất lượng; 

 Chú trọng đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

 Xây dựng chính sách lương – thưởng cạnh tranh và hợp lý để thu hút và giữ chân cán bộ công 

nhân viên. 

 Chăm lo toàn diện đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên. 

 Tạo dựng văn hoá doanh nghiệp cởi mở, hoà đồng và giàu tính nhân văn 

Đối với cộng đồng xã hội 

 Góp phần mang tới giá trị ngày càng cao và bền vững cho địa phương. 

 Chia sẻ các giá trị tốt đẹp cho xã hội. 

Đối với môi trường 

 Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về môi trường. 

 Sử dụng tiết kiệm năng lượng, hạn chế các ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường. 

Phát triển nhân sự 
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Xác định “con người” là yếu tố cốt lõi để phát triển, năm 2020 DPR tiếp tục chú trọng nâng cao kiến 

thức cũng như kỹ năng cho đội ngũ nhân sự thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài 

công ty. 

Trong năm 2019, hoạt động đào tạo của công ty có điểm nổi bật sau: 

 Chương trình mở lớp dạy cạo cho những công nhân mới 

 Chương trình đào tạo chế độ an toàn VSLĐ, BHXH – BHYT – BHTN 

 Tham gia  các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý 

 Tham gia các khoá học, tập huấn của Ủy Ban chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán 

TP.HCM 

Chính sách phúc lợi 

Hàng năm Công ty có chính sách khen thưởng trong các dịp lễ tết, tổ chức cho CBCNV của Công 

ty tham quan, nghỉ mát. 

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và 

thoả ước lao động tập thể của Công ty (tham hỏi ốm đau, sinh nhật CBCNV,…) 

Để đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ nhân viên, Công ty đã thành lập nhà ăn với nguồn thực phẩm và 

đầu bếp chất lượng. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng bữa ăn mà còn giúp cán bộ nhân viên DPR 

thuận tiện và chủ động hơn trong công việc. 

Bên cạnh đó, để giúp cán bộ công nhân viên thư giãn và tăng cường sức khoẻ, hàng năm công ty 

đều tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao. 

Đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng và xã hội 

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đóng vai trò tích cực trong các hoạt 

động xã hội với thông điệp “Cao su Đồng Phú chung tay với cộng đồng”. Công ty hy vọng rằng, với những 

nỗ lực vì cộng đồng trong những năm qua như phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng, xây dựng nhà tình 

thương cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp kinh phí xây dựng địa phương,….và sẽ còn 

tiếp tục thực hiện cho những năm tiếp theo với những việc làm thiết thực, góp phần cùng xã hội xây dựng 

một nước Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng phát triển bền vững. 

Công ty luôn tâm niệm việc thực hiện trách nhiệm xã hội là một công việc không thể bỏ qua trên 

con đường hội nhập của mình, bởi nó vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, vừa mang lại lợi ích cho xã 

hội, đặc biệt là nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty. Vì vậy, Công ty luôn tích cực tham gia các 

hoạt động ủng hộ cộng đồng thông qua hỗ trợ tài chính, vật chất và cả tinh thần; đặc biệt là ở địa phương 

nơi Công ty hoạt động. Trong suốt thời gian qua, Công ty đã góp phần không nhỏ trong việc tạo công ăn 

việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, góp phần vào sự phát triển của 

Tỉnh 

Thân thiện với môi trường 

Với mong muốn thực hiện trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, Công ty đã đầu tư 

hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải với công nghệ tiên tiến đạt chuẩn A đầu ra. Đồng thời, tiêu chuẩn  

thiết kế Nhà máy luôn hướng tới môi trường sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng. 

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về công tác kiểm tra, giám sát môi trường thường xuyên và 

định kỳ để kịp thời có các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo môi trường sản xuất. 
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Khuyến khích lao động, cán bộ, công nhân viên của Công ty sử dụng sản phẩm thân thiện với môi 

trường, tái sử dụng trong quá trình sản xuất. 

Bên cạnh đó, để giảm thiểu các tác động gián tiếp đến môi trường, Công ty đã đẩy mạnh nâng cao 

ý thức của cán bộ công nhân viên trong sử dụng điện, nước và các văn phòng phẩm bằng các hành động 

cụ thể như bật, tắt hệ thống điện, hệ thống điều hoà đúng giờ quy định; để điều hoà ở mức nhiệt độ trung 

bình (25 độ); sử dụng nước tiết kiệm, khoá tắt khi dùng xong.. 

 

 

VII. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đính kèm) 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
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