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THÔNG TIN CHUNG

•  Thông tin khái quát

•  Quá trình hình thành và phát triển

•  Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

•  Cơ cấu tổ chức

•  Định hướng phát triển

•  Các nhân tố rủi ro

• Cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng những sản phẩm bao bì giấy với chất lượng 
đảm bảo, giá cả hợp lý và dịch vụ tốt;
• Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong mọi hoạt động phù hợp với từng giai đoạn nhằm 
đưa SOVI trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp bao bì carton hàng đầu Việt Nam;
• Tạo môi trường và điều kiện làm việc cởi mở, thân thiện, mang lại hiệu quả cao nhằm phát 
huy toàn diện năng lực của mỗi CBCNV;
• Từ đó, đem lại lợi nhuận hợp lý cho Công ty và lợi tức thỏa đáng cho các cổ đông; nâng cao 
hơn nữa mức sống cho tất cả CBCNV đang làm việc tại Công ty; đồng thời chung tay cho sự phát 
triển của đất nước và xã hội.

Trở thành nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ và giải pháp bao bì giấy đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
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Tên Công ty
Tên Tiếng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán
Sàn niêm yết

SVI
HOSE

Tên viết tắt SOVI
Giấy CNĐKDN 3600648493 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/01/2022

Vốn điều lệ 128.324.370.000 đồng

Địa chỉ
Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 
Nai

Số điện thoại (0251) 3836 121 - (0251) 3836 122

Số fax (0251) 3832 939

Website www.sovi.com.vn

Email sovi@sovi.com.vn

- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa; 
- Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (sản xuất giấy);
- Buôn bán nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy;
- In ấn
- Sản phẩm tiêu biểu bao gồm: Bao bì Carton &  
 Bao bì Offset.

- Trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, Đường số 7, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai;
- Nhà máy sản xuất bao bì In Offset: KCN Biên Hoà 1, Đường số 7, P.An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai;
- Nhà máy sản xuất bao bì Carton Biên Hòa: KCN Biên Hòa 1, Đường số 12, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai;
- Nhà máy sản xuất bao bì carton Bình Dương: KCN Mỹ Phước 3, Đường số NE5, thị xã Bến Cát, TP. Biên 
Hòa, Tỉnh Bình Dương.

THÔNG TIN KHÁI QUÁT NGÀNH NGHỀ KINH DOANHĐỊA BÀN KINH DOANH

Địa bàn hoạt động chủ yếu của Công ty là 
các khu vực: Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, 
Bình Dương. Đây đều là những tỉnh, thành 
phố sở hữu nhiều KCN lớn, có tốc độ phát 
triển cao, điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi 
cho ngành công nghiệp bao bì Việt Nam. 
Các khách hàng lớn của SOVI là các doanh 
nghiệp hàng tiêu dùng như Unilever, Nestle, 
Vinacafe, Pepsico,....
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Nhà máy được thành lập với tên 
thương hiệu là “SOVI”, là nhà máy 
sản xuất bao bì giấy gợn sóng đầu 
tiên tại miền Nam Việt Nam với 
dây chuyền thiết bị công nghệ của 
Nhật Bản có công suất thiết kế 
4.000 tấn/năm.

1968 1978

Đổi tên thành nhà máy Bao 
Bì Biên Hòa được Nhà nước 
tiếp quản, là doanh nghiệp 
nhà nước trực thuộc Sở 
Công Nghiệp Đồng Nai.

2000

Đầu tư thêm phân xưởng sản xuất 
hộp giấy cao cấp với dây chuyền 
công nghệ Offset hiện đại của Đức, 
Ý, Thụy Sĩ, Nhật Bản.

2003

Thực hiện cổ phần hóa và chính thức 
chuyển đổi thành Công ty Cổ phần 
Bao bì Biên Hòa (SOVI).

2008

Chính thức niêm yết cổ 
phiếu trên Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội 
(HNX), mã cổ phiếu là 
SVI.

2016

- Tăng vốn điều lệ lên 
128.324.370.000 đồng theo hình 
thức tăng vốn từ nguồn vốn chủ 
sở hữu.
- Đạt chứng nhận Top 10 
doanh nghiệp tín nhiệm nhất 
Việt Nam thuộc cùng ngành 
nghề kinh doanh.

2017

Triển khai dự án đầu tư mới 
nhà máy sản xuất bao bì 
Carton 30.000 tấn/năm tại 
KCN Lộc An, tỉnh Đồng Nai 
bằng việc hoàn tất việc đầu tư 
thuế đất trả tiền một lần với 
diện tích 60.000m^2 tại địa 
chỉ trên.

2019

Tháng 1/2019, SOVI chính thức trở 
thành Công ty Cổ phần, không còn 
vốn Nhà nước.

2020

Tháng 12/2020, TCG Solutions Pte. 
Ltd, một Công ty được thành lập ở 
Singapore đã chính thức nắm quyền 
kiểm soát SOVI với tỷ lệ 94,11% vốn 
cổ phần của Công ty. Công ty mẹ tối 
hậu của TCG Solutions Pte. Ltd là 
Tập đoàn SCG tại Thái Lan.

2005

Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất bao 
bì Carton mới, nâng công suất thiết kế 
lên 45.000 tấn/năm.

2012

Chuyển sang niêm yết trên 
Sở Giao dịch Chứng khoán 
TP.HCM (HOSE), mã cổ 
phiếu là SVI.

1997

Đầu tư mới dây chuyền công nghệ, 
thiết bị nâng công suất lên 20.000 
tấn/năm và trở thành nhà sản xuất 
bao bì Carton gợn sóng hàng đầu 
của Việt Nam.

2013
Nâng vốn điều lệ lên 
106.978.420.000 đồng theo 
GCN ĐKKD số 3600648493 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Đồng Nai cấp, thay đổi lần thứ 
6 ngày 21/08/2013.

2010

- Thành lập nhà máy sản xuất bao bì 
giấy Bình Dương, nâng công suất thiết kế 
lên 75.000 tấn/năm và nâng cấp nhà máy 
bao bì in Offset: diện tích 12.788m^2 với 
công suất 6.500 tấn/năm.
- Triển khai hệ thống ERP với giải 
pháp Oracle E Business Suite.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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Cố vấn HĐQT

Cố vấn

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

UB Quản Trị Rủi Ro UB Lương Thưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CFO

Phòng 
TCKT

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Phòng 
Kinh 

Doanh

Phòng 
Mua 
Hàng 

Phòng 
KHSX

Phòng 
Tuân 
Thủ

Phòng 
HCNS

Phòng 
DA - 

NCPT

Phòng 
IT

NM 
Carton

BD

NM 
Carton

BH

NM In 
Offset

Phòng 
KTCĐ

Phòng 
QLCL

CƠ CẤU TỔ CHỨC
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Về quản lý công nghệ và đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân viên

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP

Về nguồn nhân lực và hệ thống quản lý

 Trong quá trình phát triển của Công ty, yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc xây 
dựng nền tảng vững chắc cho Công ty. Vì vậy Công ty chú trọng tuyển dụng nguồn nhân lực có khả năng, kinh 
nghiệm, nhiệt tình và sáng tạo, có tâm huyết với công việc, gắn bó với Công ty từ đó xem xét điểm mạnh, điểm 
yếu của nguồn nhân lực nhằm sắp xếp các vị trí phù hợp cho từng cá nhân bằng các hoạt động:

•  Dựa trên tiêu chí đánh giá năng lực (ASK), tiêu chí đánh giá thành tích (KPI) tiến hành soát xét cho 
từng vị trí công việc nhằm xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ công việc, mối quan hệ và tính hiệu quả của từng 
cá nhân.
•  Để phát triển nguồn nhân lực sẵn có Công ty thực hiện các chính sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng 
hợp lý. Tạo môi trường làm việc năng động, tích cực, thân thiện. Đặt ra những mục tiêu cụ thể cho nhân viên.
•  Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách thu hút nhân tài, chuẩn bị nguồn nhân lực đầu vào như: Phối 
hợp tuyển dụng ở các trường đại học, trung tâm đào tạo để tìm kiếm các ứng viên có năng lực. Áp dụng các 
chương trình tài trợ học bổng, thực tập, tuyển dụng, hội nhập và phát triển cho các sinh viên khá, giỏi của 
trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nghề.
•  Việc tiến hành đào tạo hoặc gửi đi đào tạo, định kỳ tiến hành tập sự, đánh giá góp ý cải tiến nhằm sẵn 
sàng bổ sung vào các vị trí nhân sự không còn phù hợp. Ngoài ra, Công ty luôn có những kế hoạch bồi dưỡng, 
thực hiện công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nguồn nhân lực và tạo môi trường làm việc 
năng động, gần gũi, sáng tạo để có thể đạt được hiệu quả tốt trong công việc cũng như cơ hội phát triển cho 
nguồn nhân lực.
•  Định kỳ Công ty soát xét hệ thống văn bản quản lý, cụ thể cải tiến các tác nghiệp đang áp dụng, nâng 
cấp và chuẩn hóa các quy trình nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi ngày càng cao của thị trường. Để mang lại hiệu 
quả, điều quan trọng là phải áp dụng, duy trì, đánh giá định kỳ để cải tiến liên tục.

 Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
khách hàng, ngoài việc chú trọng phát triển nguồn 
nhân lực, Công ty còn quan tâm việc cải tiến, đầu 
tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng 
sản phẩm tạo thế mạnh canh tranh so với các đối 
thủ cùng ngành. Vì vậy, Công ty chú trọng xây 
dựng đội ngũ R&D (nghiên cứu và phát triển) có 
kinh nghiệm, năng lực và thường xuyên kiểm tra, 
theo dõi máy móc thiết bị nhằm phát hiện những 
sự cố để kịp thời xử lý.

Về quản lý chất lượng 

•  Theo đó, quy trình sản xuất của Công ty được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn riêng, đảm bảo chất lượng 
ở từng vị trí công việc trên dây chuyền sản xuất, các quy trình tác nghiệp và vận hành. Nhằm đảm bảo chất 
lượng sản phẩm và đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Cùng với đó, việc Công ty sử dụng 
nguyên liệu đa dạng trong và ngoài nước được các nhà cung cấp đánh giá cao.
•  Qua các năm, Công ty luôn đảm bảo duy trì hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả trên cơ sở nâng 
cao chất lượng không ngừng và thường xuyên kiểm tra nhằm thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa 
kịp thời.

•  Do đặc thù ngành, hàng tồn kho chủ yếu là nguyên liệu giấy rất dễ hư và bắt lửa. Vì vậy, Công ty chú 
trọng đào tạo các công tác phòng cháy chữa cháy, đầu tư trang bị các vật dụng chữa cháy và bình cứu hỏa. Để 
hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra Công ty đã lên kế hoạch nâng cao độ chính xác về dự báo bán hàng, quản lý 
nguyên vật liệu nhằm duy trì mức tồn kho phù hợp nhất cho từng loại cũng như số lượng tồn kho nhằm tránh 
hư hại nhiều về nguyên vật liệu.
•  Mặt khác, Công ty chú trọng công tác dự báo bán hàng để quyết định chiến lược mua hàng, xây dựng 
hệ thống nhà cung ứng nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn nguồn nguyên vật liệu đầu vào và chi phí mua hàng 
tối ưu.
•  Ngoài ra, các thiết bị của Công ty được vận hành ở tốc độ tối ưu, giảm thời gian và số lần hư máy đột 
xuất để đảm bảo năng suất lao động đạt cao nhất. Cùng với sự phối hợp tốt giữa công tác sản xuất và giao hàng 
nhằm đảm bảo dòng lưu thông của sản phẩm đạt nhanh nhất, thời gian chờ đợi trong quá trình sản xuất và 
lưu kho ở mức thấp nhất.

Về quản lý tồn kho nguyên vật liệu, bán thành phần trong xưởng và điều độ sản xuất hiệu quả

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 Đồng thời, Công ty thường xuyên tổ 
chức công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng an 
toàn các thiết bị máy móc mới cho nhân viên. 
Ngoài ra, Công ty còn tiến hành phân tích, xác 
định điểm mạnh, điểm yếu của nguồn nhân lực, 
từ đó lên kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ tay 
nghề. Bên cạnh đó, Công ty luôn cập nhật các 
chính sách đãi ngộ nhằm giữ nguồn nhân lực 
có tay nghề cao và đào tạo đội ngũ kế thừa cho 
những vị trí chủ chốt để đảm bảo ổn định nguồn 
nhân lực cho Công ty.
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CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG

CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU VỀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHIẾN LƯỢC HẠ THẤP CHI PHÍ

 Nhằm phát huy điểm mạnh của SOVI và tận dụng cơ hội hiện có để mở rộng sản xuất và nâng cao năng 
lực cạnh tranh, Công ty tiến hành thực hiện các giải pháp:
- Đầu tư thuê đất tại KCN Lộc An - Bình Sơn, Đồng Nai nhằm chuẩn bị đầu tư phát triển xây dựng cho 
các năm tới thêm một nhà máy sản xuất bao bì carton dự kiến có công suất 70.000 tấn/năm nhằm mở rộng thị 
phần, tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Bộ.
- Đầu tư thêm nhiều máy móc, thiết bị có tính tự động hóa nhằm nâng công suất sản xuất, đồng bộ năng 
lực giữa các công đoạn sản xuất, giảm tổn thất lãng phí,…gia tăng năng lực cạnh tranh & đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng, thị trường. 
- Tiến hành nghiên cứu, phân tích nhu cầu của khách hàng để xây dựng chiến lược và giải pháp chăm 
sóc khách hàng một cách tốt nhất. Ngoài ra, Công ty cungx tiên hahf phân tích lợi thế cạnh tranh để xác định 
điểm mạnh và điểm yếu từ đó khắc phục các mặt hạn chế đăng tồn tại.

 Hiện nay, nhiều Công ty trong và ngoài nước xuất hiện cùng cung cấp một loại hình sản phẩm/ dịch vụ 
với giá thành vô cùng hấp dẫn. Để nâng cao lợi thế cạnh tranh, Công ty không ngừng cải tiến nhằm nâng cao 
dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như đáp ứng hữu hiệu nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng. 
Khách hàng tiềm năng có thể trở thành khách hàng thực sự và trung thành hay không chính là phụ thuộc vào 
yếu tố này. Hiểu được tầm quan trọng đó Công ty đã đưa ra các chính sách và giải pháp như sau:

 Để gia tăng thị phần, chiến lược hạ thấp chi phí là một chiến lược cơ bản được Công ty tiến hành nhằm 
nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh, làm cơ sở cho việc tăng thêm nguồn lực để mở rộng đầu tư. Theo đó, 
Công ty áp dụng thực hiện và triển khai các giải pháp:
• Công ty thực hiện việc tự cung cấp sản phẩm trực tiếp đến khách hàng mà không qua bất cứ trung gian 
nào, do đó Công ty giảm được chi phí vận chuyển. Đồng thời Công ty trực tiếp cung cấp sản phẩm theo đơn 
hàng của khách hàng và đã loại bỏ được vấn đề nan giải là hàng tồn kho thành phẩm.
• Công ty thực hiện chuyên môn hóa để các nhân viên làm ở một vị trí cố định thì thực hiện công việc 
đó nhanh và ít sai sót hơn. Bên cạnh đó, Công ty cũng không ngừng cải tiến sản phẩm nhằm tiết kiệm chi phí 
nguyên liệu sản xuất.
• Ngoài ra, từng bước giảm, loại bỏ lãng phí bằng việc lập dự toán, phê duyệt, sử dụng và quyết toán chi 
phí. Kiểm soát hiệu quả ngân sách hoạt động từng bộ phận, phân xưởng thông qua việc tuân thủ các quy định, 
quy trình, tiêu chuẩn và định mức đã ban hành. Hướng dẫn, kiểm tra và kiểm soát định kỳ, đột xuất nhằm đảm 
bảo sự tuân thủ trong việc quản lý và thực hiện ngân sách.
• Các dữ liệu có liên quan đến định mức nguyên vật liệu sử dụng, chi phí thuộc phạm vi quản lý của từng 
bộ phận đều phải được thu thập và phân tích hàng ngày để tìm ra cách giảm chi phí cũng như nguyên nhân 
làm chi phí tăng để đề ra các biện pháp khắc phục và cải tiến kịp thời.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

•  Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên kiểm tra 
các khâu chăm sóc khách hàng, khi khách hàng kh-
iếu nại phải giải quyết kịp thời, luôn tôn trọng và lắng 
nghe nhu cầu của khách hàng. Từ đó, tiến hành phân 
tích đánh giá chất lượng và sự hài lòng của khách hàng 
để đưa ra những giải pháp cải tiến chất lượng dịch vụ.

•  Cải thiện tương tác với khách hàng.

•  Đơn giản hóa quy trình phản hồi của khách 
hàng.

•  Mục tiêu của Công ty là hỗ trợ các doanh 
nghiệp đưa hình ảnh thương hiệu của họ đến với 
người tiêu dùng thông qua các sản phẩm có thiết 
kế độc đáo, sáng tạo. Công ty không ngừng củng 
cố kỹ năng dịch vụ chăm sóc khách hàng của nhân 
viên, tư vấn miễn phí cho khách hàng và đảm bảo 
thiết kế sản phẩm nhanh chóng, hiệu quả.

•  Công ty luôn cải tiến dịch vụ giao hàng 
tận nơi với đội ngũ nhân viên, giao hàng tận tình, 
có tinh thần trách nhiệm và luôn giao hàng đúng 
hẹn – đủ chất lượng và số lượng.
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RỦI RO KINH TẾ

Rủi ro lãi suất

 Do đặc thù ngành yêu cầu 
một số lượng nguyên liệu và trang 
thiết bị máy móc đặc trưng được 
nhập từ nước ngoài. Vì vậy nếu 
đồng tiền các quốc gia này có xu 
hướng tăng giá thì sẽ có tác động 
đáng kể đến Công ty. Để hạn chế tối 
đa những thiệt hại này, Công ty luôn 
cố gắng chủ động chuyển đổi một 
số nguyên liệu chính được nhập từ 
nước ngoài. Đồng thời thường xuy-
ên theo dõi các yếu tố có thể ảnh 
hưởng đến tỷ giá, lập nhu cầu ngoại 
tệ, trích lập dự phòng, theo dõi biến 
động để có những biện pháp điều 
chính hợp lý.

 Hoạt động kinh doanh của Công ty có yêu cầu vốn 
lớn để đầu tư vào các dự án dài hạn hoặc dùng để mua các 
trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, máy móc, … Phần lớn 
nguồn vốn này sẽ được huy động từ Ngân hàng nên nếu 
lãi suất có xu hướng tăng cao thì sẽ làm tăng chi phí lãi vay 
và gây ra khó khăn cho hoạt động sản xuất của Công ty. 
Đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh hiện nay thì việc tìm 
ra giải pháp và triển khai thực hiện các kế hoạch hỗ trợ 
doanh nghiệp để giúp phục hồi nền kinh tế là cần thiết.

 Theo đó, trong năm Ngân hàng Nhà nước cũng đã 
có một số yêu cầu với Ngân hàng Thương mại để thúc đẩy 
việc hạ lãi suất cho vay. Kể từ lần điều chỉnh lãi suất điều 
hành lần gần nhất vào tháng 10/2020, công cụ lãi suất 
điều hành vẫn chưa có tác động giảm lãi suất cho vay của 
các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, trong năm 2021, Ngân 
hàng Nhà nước đã có những biện pháp cứng rắn hơn đi 
kèm với việc kêu gọi các tổ chức tín dụng hỗ trợ khách 
hàng như yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần lớn 
ký cam kết giảm lãi suất, báo cáo định kỳ việc thực hiện 
cắt giảm lãi suất, đây được xem là một yếu tố để cấp hạn 
mức tín dụng. Kết quả là trong năm 2021, mặt bằng lãi 
suất huy động đã giảm 1% - 2% so với đầu năm.
 

Rủi ro tăng trưởng kinh tế

 Kết thúc năm 2021, GDP Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,6%, thấp hơn nhiều so với dự báo của các 
tổ chức kinh tế lớn trên thế giới. Giãn cách xã hội kéo dài trong quý 3/2021 tại các thành phố lớn như Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đã khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng sản phẩm trong 
nước giảm 6,2% so với cùng kỳ - mức giảm sâu nhất kể từ trước tới nay. Trong những tháng cuối năm, các địa 
phương đã đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine và dần chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, đẩy mạnh các 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, GDP quý 4/2021 đã có bước phục hồi ấn tượng, tăng 5,2% so với cùng 
kỳ. 
 Tuy vậy, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc tái khởi động nền kinh 
tế sau một thời gian dài “đóng cửa”. Tuy nhiên, với những diễn biến tích cực trong những tháng cuối năm cho 
thấy nền kinh tế sẽ hồi phục và đà tăng trưởng sẽ được tiếp tục đẩy mạnh trong năm tới.
 Với đặc thù ngành nghề kinh doanh là sản xuất bao bì giấy cho các doanh nghiệp lớn từ cả trong và 
ngoài nước thì việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài và sự kiểm soát dịch bệnh tốt sẽ là động lực cho ngành 
hàng tiêu dùng phát triển đồng thời làm tăng nhu cầu sử dụng bao bì của người tiêu dùng. Tuy nhiên, với tình 
trạng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp cùng biến thể mới sẽ khiến nền kinh tế trở nên bất ổn, chi phí tăng cao, 
tình trạng thiếu hụt lao động có thể diễn ra do sự bất an của người lao động thì Công ty cần thường xuyên cập 
nhật thông tin về thị trường, tình hình dịch bệnh để kịp thời lên những kế hoạch dựa trên tình hình thực tế để 
giảm thiểu rủi ro xảy đến với Công ty.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

 Để hạn chế những biến động của lãi 
suất, Công ty lập kế hoạch vay và chi trả cho 
từng khoản vay, đồng thời tìm và tận dụng 
các khoản vay dài với lãi suất ưu đãi. Bên 
cạnh đó, Công ty đã thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp như: Quản lý và kiểm soát dòng 
tiền hiệu quả hơn, duy trì mức tồn kho hợp lý, 
đàm phán với một số khách hang có doanh số 
thấp để rút ngắn thời hạn thu tiền.

 Ngoài ra Công ty cũng cần thường 
xuyên theo dõi các khoản nợ phải trả dự kiến 
trong tương lai nhằm đảm bảo việc duy trì 
tính thanh khoản ổn định trong ngắn hạn và 
dài hạn. Những điều này sẽ góp phần hạn chế 
những bất ổn và tác động từ lãi suât đên hoạt 
động của Công ty.

 Trong năm tỷ giá tương đối 
ổn định, thậm chí có thời điểm đồng 
VND tăng khoảng 1.2% so với USD 
dù chỉ số đồng USD (DXY) tăng 6.7%. 
Những thay đổi tích cực này một phần 
là do niềm tin vào khả năng phục hồi 
kinh tế của Việt Nam và cung – cầu 
ngoại tệ nhìn chung khá cân bằng 
khi cán cân thương mại thặng dư 4 tỷ 
USD, kiều hối đạt 18.2 tỷ USD và giải 
ngân FDI đạt 19.7 tỷ USD. Bên cạnh 
đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chủ 
động trao đổi với Bộ tài chính Mỹ để 
được tháo mác “Thao túng tiền tệ” từ 
tháng 4/2021.
 

 Ngoài nguồn nguyên 
vật liệu có sẵn trong nước, 
SOVI cũng phải nhập một số 
lượng đáng kể nguồn nguyên 
liệu đầu vào cũng như trang 
thiết bị, phụ tùng từ các đối 
tác nước ngoài. Do vậy, khi 
tỷ giá có biến động thì Công 
ty cũng sẽ chịu những ảnh 
hưởng đáng kể.

Rủi ro tỷ giá
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RỦI RO ĐẶC THÙ  NGÀNH

Rủi ro ngành bao bì

Rủi ro pháp luật

 Công ty Cổ phần Bao bì Biên hòa là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần nên hoạt 
động của Công ty chịu sự ảnh hưởng của Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, luật bảo vệ môi trường và các 
Nghị định, Thông tư khác có liên quan. Tuy nhiên, Hệ thống luật và các văn bản dưới Luật hiện nay của Việt 
Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, bất cứ sự thay đổi nào về các quy định liên quan và quy định đặc 
thù của ngành đều tác động trực tiếp đến hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty.
 Công ty với đặc thù hoạt động trong ngành sản xuất giấy, chịu những quy chuẩn khắt khe về hàm lượng 
chất thải và hệ thống kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu. Đây là một ngành chịu ảnh hưởng rất lớn 
từ những chính sách của Nhà nước. Để giảm thiểu rủi ro pháp luật, Công ty thuê các đơn vị tư vấn luật pháp 
chuyên nghiệp trong và ngoài nước để hỗ trợ thực hiện các giao dịch pháp lý phức tạp.

Rủi ro cạnh tranh

 Sản xuất bao bì Carton có rào cản gia nhập ngành thấp. Các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh 
có thể đầu tư sản xuất quy mô lớn. Khách hàng có khả năng chuyển đổi dễ dàng giữa các nhà cung cấp. Theo 
đó, 03 yếu tố quyết định việc lựa chọn nhà cung cấp bao bì thường là: (01) Chất lượng sản phẩm, có khả năng 
thực hiện nhiều mẫu mã mới; (2) giá cả cạnh tranh và (03) dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, đáp ứng các yêu 
cầu của khách hàng. Theo số liệu của Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA), hiện nay cả nước có hơn 300 
doanh nghiệp tham gia sản xuất bao bì giấy, phần lớn là sản xuất bao bì Carton. Riêng ở Bình Dương và Đồng 
Nai có nhiều doanh nghiệp FDI được đầu tư quy mô lớn, quản lý chuyên nghiệp.
 Nhận thức được vấn đề này, Công ty đã xây dựng các chiến lược kinh doanh dài hạn một cách cụ thể 
để định hướng cho hoạt động của công ty. Ngoài ra, Công ty không ngừng đổi mới máy móc thiết bị, mở rộng 
dây chuyền sản xuát để nâng cao chất lượng sản phẩm, làm hài lòng khách hàng góp phần củng cố và nâng cao 
vị thế của công ty trên thị trường. Lên kế hoạch nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thị trường tiềm năng cả trong 
và ngoài nước, duy trì và đảm bảo nguồn cung ứng, chất lượng, giá thành hợp lý.

 Do đặc thù về sản phẩm kinh doanh nên ngành sản xuât bao bì phụ thuộc rất lớn vào các ngành hàng 
tiêu dùng, và thị trường tiêu thụ sản phẩm chính của Công ty là thị trường trong nước. Nếu thị trường trong 
nước có sự biến động thì sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
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 Ngành sản xuất bao bìa giấy được đánh giá 
là ngành công nghiệp phát triển nhanh, có nhu cầu 
cao tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không có những 
biện pháp kiểm tra, quản lý đối với việc xử lý chất 
thải thì sẽ để lại những hệ quả lớn cho môi trường 
địa phương.

 Trước tình hình này, Công ty đã chủ động 
lập kế hoạch dự trữ nguồn nguyên liệu để hạn chế 
tối đa thiệt hại, linh hoạt trong việc đàm phán và 
điều chỉnh giá bán cho người mua khi có biến động 
lớn về giá cả của hàng hóa; kết hợp tìm kiếm nhiều 
đối tác cung cấp nguyên liệu giá rẻ. Đồng thời, ký kết 
hợp đồng dài hạn với những đơn hàng lớn để hưởng 
giá thấp, thiết lập mối quan hệ lâu dài và uy tín với 
những đối tác trong và ngoài nước để đảm bảo tính 
ổn định cho giá cả nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh 
đó, Công ty cũng thường xuyên mở rộng mối quan 
hệ hợp tác với nhiều nhà cung cấp khác để có được 
nguồn nguyên liệu với giá phù hợp.

 Đại dịch Covid-19 đã tạo ra sự gián đoạn lớn 
trong lĩnh vực bao bì do các biện pháp phong tỏa, 
hạn chế đi lại, thiếu lực lượng lao động và nguyên 
liệu sản xuất chủ yếu từ nhập khẩu. Ngành bao bì 
giấy bị ảnh hưởng nặng nề dưới tác động kép, vừa 
thiếu nguyên liệu sản xuất vừa gặp khó khăn trong 
khâu tiêu thụ sản phẩm khi những ngành nghề sản 
xuất kinh doanh khác bị đình trệ, giảm lượng hàng 
tiêu thụ do đó nhu cầu thị trường giảm.

 Với đặc điểm kinh doanh của ngành sản 
xuất bao bì carton gợn sóng, chi phí nguyên vật 
liệu chiếm trên 80% tổng chi phí sản xuất. bắt đầu 
từ tháng 1/2021 giá giấy lớp mặt và giấy lớp sóng 
tại Đông Nam Á biến động tăng liên tục cho đến 
tháng 3/2021 thiết lập mức đỉnh, giấy lớp mặt ở mức 
535 USD/tấn và tăng 35 USD/tấn (0,8 triệu đồng/
tấn), giấy lớp sóng ở mức 525 USD/tấn và tăng 25 
USD/tấn (0,92 triệu đồng/tấn) so với tháng 1/2021; 
từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2021 giá giấy lớp mặt 
và lớp sóng lại liên tục giảm, sau đó lại tăng liên tục 
trở lại đến tháng 12/2021 giấy lớp mặt ở mức 545 
USD/tấn và lớp sóng 510 USD/tấn.  Đối với giấy du-
plex giá biến động tăng liên tục từ tháng 1/2021 đến 
tháng 4/2021 ở mức 615 USD/tấn và tăng 25 USD/
tấn (0,575 triệu đồng tấn), tuy nhiên sau đó giá lại 
giảm liên tục đến tháng 9/2021 nhưng đến tháng 
12/2021 giá biến động tăng mạnh và thiết lập mức 
đỉnh trong năm 705 USD/tấn. Nguyên nhân giá giấy 
bao bì công nghiệp tăng chủ yếu là do áp lực tăng giá 
của nguyên liệu giấy thu hồi (chủ yếu là OCC), cước 
phí vận tải biển và nguyên liệu, hoá chất, vật tư.

 Để hạn chế tác động của môi trường làm việc 
lên sức khỏe của người lao động, cán bộ nhân viên, 
Công ty luôn thực hiện các biện pháp nhằm phòng 
ngừa và đảm bảo an toàn trong vận hành như: Ký 
hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 
để xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT Quy 
chuẩn Quốc gia về Nước thải Công nghiệp với công 
suất 300 m^3/ngày đêm, đầu tư cải tạo hệ thống xử 
lý khí thải, đầu tư thiết bị xử lý bụi, mua bảo hiểm tài 
sản, bảo hiểm cho nhân viên, nâng cao nhận thức về 
phòng cháy chữa cháy, tổ chức các buổi đào tạo để 
nắm rõ các thành phần nguyên liệu sản xuất giúp cải 
thiện trong quá trình sản xuất.

 Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo 
vệ môi trường, Công ty chủ động thực hiện những 
biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường 
với định hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, xanh, 
hiện đại, thân thiện, bảo vệ môi trường, gắn liền với 
sứ mệnh của Công ty và góp phần thúc đẩy những 
ngành công nghiệp khác cùng phát triển.

Rủi ro nguyên vật liệu Rủi ro môi trường Rủi ro khác

 Các rủi ro khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch 
bệnh … là những rủi ro bất khả kháng, mặc dù hiếm 
xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ gây ra thiệt hại về tài sản, 
con người và ảnh hưởng đến tình hình hoạt động 
chung của Công ty. Ngoài ra SOVI là công ty chuyên 
sản xuất, kinh doanh bao bì giấy, thường xuyên hoạt 
động và chứa hàng ngàn thành phẩm bìa, nguyên 
liệu giấy. Đây đều là những chất dễ bắt lửa và khi 
có sự cố hỏa hoạn xảy ra có thể gây thiệt hại lớn. Vì 
thế, Công ty rất chú trọng đến công tác phòng cháy 
chữa cháy, trang bị bình cứu hỏa, các vật dụng chữa 
cháy, tổ chức các buổi tập huấn cho người lao động. 
Bên cạnh đó, Công ty còn mua bảo hiểm cho người 
lao động, nhà xưởng để giảm thiểu tối đa tổn thất do 
cháy nổ gây ra.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM

•  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

•  Tổ chức và nhân sự

•  Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

•  Tình hình tài chính

•  Cơ cấu cổ đông

•  Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN23 24



BỐI CẢNH KINH TẾ

BỐI CẢNH NGÀNH BAO BÌ GIẤY

 Nền kinh tế thế giới trong năm 2021 đã phục hồi nhanh hơn kỳ vọng và lấy lại đà tăng trưởng, bất chấp 
diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 cùng cuộc khủng hoảng năng lượng và tình trạng đứt gãy chuỗi cung 
ứng. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ là không đồng đều. Lạm phát trở thành một 
vấn đề lớn khiến nhiều nước phải rút lại các chính sách tiền tệ lỏng lẻo của thời đại dịch.
 Mây đen nổi lên tại Trung Quốc, khi ngành bất động sản nước này lâm vào một cuộc khủng hoảng 
thanh khoản. Trong bối cảnh như vậy, Trung Quốc buộc phải chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ, trong 
khi các nước phương Tây đang bắt đầu chuyển hướng thắt chặt.
 Chuỗi cung ứng toàn cầu rơi vào tình trang “quá tải” khi nền kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ. Nhu 
cầu hàng hóa tăng vọt trong khi hoạt động sản xuất và vận tải phục hồi với tốc độ không tương ứng khiến toàn 
bộ chuổi cung ứng bị tắc nghẽn ở nhiều điểm. Một số cảng biển lớn ở Trung Quốc tắc cứng vì biện pháp kiểm 
soát Covid quá khắt khe.
 Tại Việt Nam, sau quý “quay đầu” giảm sâu ở mức âm 6,17% do phải ứng phó với Covid -19 biến chủng 
mới Delta, tăng trưởng GDP quý 4/2021 bật tăng trở lại ở mức trên 7%. Do đó, tăng trưởng GDP cả năm 2021 
cán mốc 2,58%.
 Sau 2 năm bùng phát, dịch Covid-19 đã gây ra tổn thất về kinh tế lớn chưa từng có (dự tính khoảng 37 
tỷ USD), khiến tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang ở mức bình quân 7% năm (2018-2019) giảm xuống 2,91% 
(2020) và 2,58% (2021). Mặc dù đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, song nhiều điểm 
sáng đã trở lại.

 Theo báo cáo của Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA), năm 2021 là một năm khó khăn của 
nền kinh tế nói chung và ngành giấy nói riêng. Thị trường biến động, những chính sách của Chính phủ trong 
bối cảnh đại dịch có nhiều thay đổi đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp 
ngành giấy. Tuy vậy, tổng số lượng tiêu dùng giấy các loại năm 2021 ước đạt 5.702 triệu tấn, tăng 4.2% so với 
5.4 triệu tấn năm 2020, trong đó giấy bao bì đạt 4.65 triệu tấn, tăng 6.2%. Tổng sản lượng giấy các loại ước đạt 
5.35 triệu tấn, tăng 4.6% so với 5 triệu tấn của năm 2020, trong đó riêng giấy bao bì tăng 6%, đạt 4.57 triệu tấn.
 Theo Vietnam Report, SOVI nằm trong Top 3 Công ty Bao bì uy tín năm 2021. Trong quá trình hình 
thành và phát triển, SOVI đã trở thành một trong những nhà cung cấp bao bì giấy đáng tin cậy hàng đầu tại 
Việt Nam và luôn mở rộng đầu tư đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Với sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công 
nhân viên, Công ty đã đạt được kết quả như sau: 

Chỉ tiêu ĐVT TH 2020 KH 2021 TH 2021
TH 2021/KH 

2021
TH 2021/TH 

2020
Bao bì giấy (Carton, 
Offset)

Kg 86.440,00 90.755 82.090 90,45% 94,97%

Doanh thu Tỷ đồng 1.687,38 1.810 1.837,18 101,50% 108,88%
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 183,15 140 115,33 82,38% 62,97%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH
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Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Doanh thu thuần 1.554,39 1.780,17 1.703,56 1.687,38 1.837,18
Lợi nhuận gộp 183,72 185,49 299,04 292,48 232,51
Lợi nhuận thuần HĐKD 80,73 75,02 186,73 183,06 114,91
Lợi nhuận trước thuế 83,01 77,43 180,21 183,15 115,33
Lợi nhuận sau thuế 66,26 61,21 141,25 146,30 92,12

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh
ĐVT: Tỷ đồng ĐVT: Tỷ đồng

 Doanh thu thuần năm 2021 đạt 1.837,18 tỷ đồng, tăng 8,88% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân 
chủ yếu là do nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tăng cao ở các tháng đầu năm và các tháng cuối năm sau khi chính 
phủ đưa ra các biện pháp nới lỏng giãn cách.
 Tuy nhiên, sự tăng trưởng về doanh thu không đi kèm với tăng trưởng lợi nhuận. Cụ thể trong lợi 
nhuận gộp năm 2021 đạt 232 tỷ đồng, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này là do tình hình dịch 
bệnh trong năm 2021 khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy khiến chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Theo đó, giá vốn 
hàng bán trong năm 2021 tăng 210 tỷ đồng (tăng 13.08% so với cùng kỳ). Việc doanh thu tăng nhưng chi phí 
quản lý và chi phí bán hàng cũng đồng thời tăng theo khiến lợi nhuận năm 2021 suy giảm đáng kể. Như vậy, 
2021 là năm Công ty có mức lợi nhuận thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Tổng tài sản 1.160,04 1.089,05 904,50 922,93 936,96
Vốn chủ sở hữu 633,86 567,08 464,01 339,71 353,59
Nợ ngắn hạn 512,96 489,64 373,62 541,50 533,97
Nợ dài hạn 13,22 32,32 66,87 41,71 49,40

 Tổng tài sản của Công ty năm 2021 đạt 1160 tỷ đồng, tăng 71 tỷ đồng so với năm 2020 (Tương ứng với 
mức tăng 6.11%). Nợ ngắn hạn và dài hạn của Công ty lần lượt tăng 4.6% và giảm 146.1% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Cụ thể, mức tăng của nợ ngắn hạn chủ yếu là do Công ty có một khoản phải trả ngắn hạn cho Công ty 
TNHH Giấy Vina Kraft trị giá 148 tỷ đồng, tăng 83 tỷ đồng so với năm 2020 (65 tỷ đồng). Bên cạnh đó, trong 
năm Công ty cũng đã thanh toán các khoản nợ dài hạn khiến cho khoản mục này giảm xuống còn 13.22 tỷ 
đồng.
 Năm 2021, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 634 tỷ đồng tăng 67 tỷ đồng, tương ứng với 10.56% so với 
cùng kỳ năm ngoái (567.08 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 75 tỷ đồng.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH
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STT Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ phần 

nắm giữ
Tỷ lệ sở hữu/ Vốn 

điều lệ

1 Ông Ekarach Sinnarong
Tổng Giám đốc kiêm 
Thành viên HĐQT

0 0%

2 Ông Đặng Ngọc Diệp Giám đốc điều hành 0 0%
3 Ông Trần Trang Bình Phó Giám đốc điều hành 0 0%

4 Ông Phạm Hồng Đức
Giám đốc Khối tài chính 

kiêm Kế toán trưởng
0 0%

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ông Ekarach Sinnarong

Ông Trần Trang Bình

Ông Đặng Ngọc Diệp

Chức vụ hiện tại Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
Trình độ chuyên 
môn

Cử nhân Kỹ sư (chuyên ngành Kỹ sư Công nghiệp), Thạc sĩ Kỹ sư (chuyên ngành Kỹ 
sư hệ thống sản xuất).

Số cổ phần sở hữu Không
Quá trình công tác • Từ 2016 – 2017: Quản lý Bộ phận sản xuất, Công ty Thai Containers Rayong Co., 

Ltd.
• Từ 2018 – 2019: Quản lý Phòng sản xuất, Công ty Thai Containers Group Co., Ltd 

(Chonburi).
• Từ 2019 – 2020: Giám đốc Bộ phận sản xuất, Công ty Công nghiệp Tân Á.
• Từ 2020 – Hiện tại: Tổng Giám đốc cụm Công ty Công nghiệp Tân Á, Công ty 

TNHH Sản xuất Bao bì Alcamax (Việt Nam), Công ty TNHH Bao bì AP Hà Nội 
(Việt Nam), và Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Packamex (Việt Nam). Tổng Giám 
đốc Công ty CP Bao Bì Biên Hòa.

Chức vụ hiện tại Phó Giám đốc điều hành
Trình độ chuyên môn Kỹ sư điện, Cử nhân Kinh tế
Số cổ phần sở hữu Không
Quá trình công tác • Từ 06/1995 - 09/1996: Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần gỗ Tân Mai.

• Từ 09/1996 - 05/2002: Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng Nhà máy Bao bì 
Biên Hòa.

• Từ 06/2002 – Nay: Phó giám đốc Nhà máy Bao bì Biên Hòa.
• Từ 09/2003 – 2015: Thành viên HĐQT CTCP Bao bì Biên Hòa
• Từ 2016 – 14/01/2019: Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Biên Hòa
• Từ 15/01/2019 – 09/12/2020: Lãnh đạo khối SX & khối hỗ trợ kiêm Phó Chủ 

tịch HĐQT
• Từ 09/12/2020 – Hiện tại: Phó Giám đốc điều hành - Lãnh đạo khối SX & khối 

hỗ trợ

Chức vụ hiện tại Giám đốc điều hành
Trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí
Số cổ phần sở hữu Không
Quá trình công tác • Từ 1992 – 1996: Nhân viên phòng Cơ điện Công ty may CN Đồng Nai.

• Từ 1996 – 2002: Trưởng ca sản xuất Nhà máy bao bì Biên Hòa
• Từ 2002 – 2005: Trưởng BP Quản trị chất lượng CTCP bao bì Biên Hòa.
• Từ 2005 – 2006: Quản đốc Xưởng Offset, CTCP bao bì Biên Hòa.
• Từ 2006 – 04/2008: Trưởng BP Kế hoạch sản xuất CTCP bao bì Biên Hòa.
• Từ 04/2008 – 2016: Trưởng BP Kinh doanh của SOVI, TV HĐQT.
• Từ 2016 – 01/04/2019: Phó Giám đốc kinh doanh, TV HĐQT
• Từ 01/04/2019 - 09/12/2020: Tổng Giám đốc, TV. HĐQT
• Từ 17/03/2021 – Hiện tại: Giám đốc điều hành.

Ông Phạm Hồng Đức

Chức vụ hiện tại Giám đốc khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính và Thương mại Quốc tế
Số cổ phần sở hữu Không
Quá trình công tác • Từ 02/04/2019 – Hiện tại: Giám đốc Khối tài chính tại Công ty CP Bao bì Biên 

Hòa.
• Từ 25/09/2019 – Hiện tại: Kế toán trưởng Công ty CP Bao bì Biên Hòa
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SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

Trình độ Đại học và trên Đại học

Trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệpCƠ CẤU  
NHÂN 
VIÊN

THU NHẬP BÌNH QUÂN

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động (người) 750 764 828 729

Thu nhập bình quân (Triệu đồng/Người/Tháng) 15,469 16,518 18,623 18,866

0

200

400

600

800
750

15,469
16,518

18,623

764

828

1000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

2018 2019 2020 2021

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI QUA CÁC NĂM

STT Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 105 14,40%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 130 17,83%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 79 10,84%

4 Lao động phổ thông 415 56,93%

II Theo đối tượng lao động

1 Lao động trực tiếp 480 65,84%

2 Lao động gián tiếp 249 34,16%

III Theo giới tính

1 Nam 642 88,07%

2 Nữ 87 11,93%

Tổng cộng 729 100%

Tính đến 31/12/2021, tổng số lao động của Công ty là 729 người với cơ cấu cụ thể như sau:

18,866

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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 Nguồn nhân lực luôn là yếu tố quan trọng góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự 
phát triển lâu dài của Công ty. Vì vậy, SOVI rất chú trọng việc tổ chức các hoạt động đào 
tạo và phát triển cho đội ngũ CB – CNV.
• Về công tác đào tạo nguồn nhân lực: Hoạt động đào tạo không chỉ tập trung vào 
chuyên môn mà còn chú trọng đến kỹ năng làm việc nhằm giúp nhân viên ngày càng hoàn 
thiện, tăng hiệu suất công việc và phát triển bản thân trên lộ trình nghề nghiệp mong 
muốn. Bên cạnh đó, Công ty cam kết đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ mọi 
chế độ quyền lợi theo quy định của pháp luật.
• Ngoài ra, Công ty có tổ chức đào tạo nghiệp vụ nhằm hướng dẫn sử dụng, vận 
hành máy móc an toàn hiệu quả, bổ sung kỹ năng quản lý cho nhân viên. Trong năm, 
Công ty thường xuyên cập nhật quy định, cơ cấu tổ chức, kiến thức về sản phẩm, tiêu 
chuẩn quản lý chất lượng cho CB - CNV.
• Hàng năm, Công ty tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ cho các CB - CNV sau khi 
ký kết hợp đồng lao động theo kế hoạch đào tạo hoặc đào tạo theo yêu cầu của đơn vị. Các 
chính sách hỗ trợ học phí đối với những CB - CNV có sự tìm tòi, học hỏi, nâng cao năng 
lực chuyên môn cũng được Công ty chú trọng.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG

 Công ty thực hiện chính sách lương dựa trên nghị định 90/2019/NĐ – CP ngày 15/11/2019 của Chính 
phủ về mức lương tối thiểu. Bên cạnh đó, Công ty vẫn đảm bảo chính sách lương, thưởng hợp lý thông qua 
đánh giá hiệu quả công việc của từng CB - CNV.

 Công ty luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước về chế độ làm việc, đảm bảo những quyền lợi cho 
người lao động và ngày càng có nhiều chính sách tốt hơn, đem lại sự an tâm cho người lao động.

 SOVI chăm lo đến đời sống CB-CNV thông qua nhiều chính sách phúc lợi ngày càng toàn diện và hoàn 
thiện hơn như: du lịch nghỉ mát hằng năm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho toàn bộ CB-CNV 
và 2 lần/năm đối với những nhân viên làm việc trong môi trường độc hại nhằm đảm bảo sức khỏe cho người 
lao động trong môi trường sản xuất và giúp người lao động yên tâm làm việc.

 Công ty đã hỗ trợ các loại hình bảo hiểm như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 
theo đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo cho toàn thể cán bộ công nhân viên được hưởng đầy đủ theo chế 
độ. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và bồi dưỡng độc hại cho người lao động. Tham gia các hoạt 
động xã hội như giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp vào quỹ 
xóa đói giảm nghèo. 

 Để khích lệ, động viên và thưởng xứng đáng cho những nhân viên đóng góp vào sự phát triển của Công 
ty, SOVI đã đưa ra nhiều chính sách khen thưởng phong phú:
• Lương tháng 13.
• Thưởng vào các ngày lễ lớn như Tết nguyên đán, lễ 30/04 - 01/05, lễ Quốc Khánh 2/9…
• Thưởng hiệu quả công việc theo thành tích mỗi cá nhân và đơn vị.
• Thưởng tập thể cá nhân giỏi, lao động tiêu biểu.
• Thưởng khuyến khích cho những thành viên có sáng kiến, cải tiến kĩ thuật.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, 
THỰC HIỆN DỰ ÁN

 Công tác đầu tư được thực hiện theo đúng chủ trương định hướng của HĐQT được thông qua tại 
ĐHCĐ thường niên năm 2021, gồm việc cải tiến, nâng cao công suất các hệ thống thiết bị máy móc hiện tại ở 
các nhà máy của SOVI và công tác chuẩn bị cho dự án đầu tư Nhà máy bao bì tại KCN Lộc An, Bình Sơn, Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu 2020 2021 Tăng/Giảm 2020
1 Tổng tài sản 1.089,05 1.160,04 106,52 %
2 Doanh thu thuần 1.687,38 1.837,18 108.88%

3
Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh

183,06 114,92 62,78%

4 Lợi nhuận khác 0,09 0,415 461.11%
5 Lợi nhuận trước thuế 183,15 115,33 62,97%
6 Lợi nhuận sau thuế 146,30 92,12 62.97%
7 Cổ tức 20% 20%

CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ lệ chi trả cổ tức
Tổng tài sản

1.160,04 Tỷ đồng 20 % 

Lợi nhuận sau thuế

92,12 Tỷ đồng

115,33 Tỷ đồng

Doanh thu thuần

1.837,18 Tỷ đồng

ĐVT: Tỷ đồng
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“
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu tài chính ĐVT 2020 2021

I. CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

1
Hệ số thanh toán ngắn 
hạn

Lần 1,51 1,65

2 Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,22 1,24

II. CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 47,93 45,36

2
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở 
hữu

% 92,04 83,01

III. CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

1
Vòng quay Hàng tồn 

kho
Lần 10,15 9,01

2
Doanh thu thuần/Tổng 

tài sản (bình quân)
Lần 1,69 1,63

III. CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

1
Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Doanh thu thuần 
(ROS)

% 8,67 5,01

2
Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu 
(bình quân) (ROE)

% 28,38 15,34

3
Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Tổng tài sản (Bình 
quân) (ROA)

% 14,68 8,19

4
Hệ số Lợi nhuận từ 

hoạt động kinh doanh/
Doanh thu thuần

% 10,85 6,26

Về khả năng thanh toán

 Năm 2021, nhìn chung thì các chỉ tiêu về khả 
năng thanh toán của Công ty đều có mức tăng trưởng 
khả quan. Cụ thể, Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,65 
lần và hệ số thanh toán nhanh đạt 1,24 lần, lần lượt 
tăng 9,27% và 1,64% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc 
dù trong năm 2021, Công ty đã giảm 33,13% các khoản 
vay tài chính ngắn hạn, tuy nhiên do khoản mục phải 
trả người bán ngắn hạn tăng 28.7% so với năm ngoái 
khiến nợ ngắn hạn của Công ty tăng 4,54%. Dẫu vậy, 
tài sản ngắn hạn trong năm tăng đến 12,95%, chủ yếu 
là do mức tăng lần lượt 49,43% và 24,15% của khoản 
mục tiền và hàng tồn kho. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về 
khả năng thanh toán trong năm đều >1 cho thấy Công 
ty có khả năng tài chính lành mạnh.

 Hệ số nợ/tổng tài sản và nợ/vốn chủ sở hữu đều 
ghi nhận giảm so với năm 2020, lần lượt đạt 45,36% 
và 83,01%. Nguyên nhân cho mức giảm này là do tổng 
nợ của SVI trong năm không có quá nhiều thay đổi 
khi chỉ ghi nhận mức tăng 0.76% so với năm ngoái do 
Công ty đã thanh toán một số khoản nợ vay tài chính. 
Trong khi đó, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lại ghi 
nhận mức tăng khả quan khi lần lượt tăng 6,52% và 
11,78%. Nhìn chung, đây là một năm SOVI có hoạt 
động kinh doanh tốt nên cơ cấu vốn cũng được cải 
thiện đáng kể, mặc cho tình hình dịch bệnh trong năm 
diễn biến khá phức tạp.

“
Về cơ cấu vốn

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Năm 2020 Năm 2021

1,51 1,65

1,22 1,24

ĐVT: Lần

ĐVT: %

47,93

92,04

45,36

83,01

Hệ số Nợ/ Tổng tài sản

Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu

Năm 2020 Năm 2021
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Về năng lực hoạt động

 Vòng quay hàng tồn kho trong năm ghi nhận 
mức giảm 9,01 vòng từ mức 10,15 vòng trong năm 2020, 
tương đương số ngày tồn kho năm 2021 là 40 ngày. Đây 
là một con số khả quan dù tình hình dịch bệnh trong 
quý III/2021 diễn biến phức tạp trong nước và chiến dịch 
“Zero Covid” tại Trung Quốc làm đứt gãy chuỗi cung 
ứng khiến hàng tồn kho tăng 51,7 tỷ đồng, tương đương 
với mức tăng 21,15% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, dịch 
bệnh cũng khiến chi phí tăng cao làm giá vốn hàng bán 
của Công ty tăng 13,09% so với cùng kỳ.

 Hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản cho biết hiệu 
quả hoạt động của một đồng tài sản sẽ tạo ra bao nhiêu 
đồng doanh thu. Dù trong năm hệ số này ghi nhận mức 
giảm 0,06 lần còn 1,63 lần, tuy nhiên mức giảm này 
không quá lớn cho thấy hiệu suất hoạt động của Công ty 
vẫn tương đối ổn định. Nhưng với tình hình cạnh tranh 
ngày càng cao và máy móc thiết bị của Công ty cũng đang 
hoạt động gần hết công suất. Nên SOVI cần phải nâng 
cấp trang thiết bị, nhà xưởng để gia tăng hiệu quả sản 
xuất kinh doanh.

“

Vòng quay hàng tồn kho

Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 
bình quân 

Năm 2020 Năm 2021

10,15

ĐVT: Lần

9,01

1,69 1,63

“
Năm 2020

Năm 2021

ĐVT: %

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

 Nguyên nhân chính là do diễn biến tình 
hình Covid-19 rất nghiêm trọng trong Quý 2 & 
3 dẫn đến tình hình kinh doanh năm 2021 nhiều 
biến động, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng và 
không ổn định. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện 
việc cắt giảm/loại bỏ các tổn thất, lãng phí, gia 
tăng hiệu quả công tác quản trị và tiếp tục tái cấu 
trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần 
tạo nền tảng ổn định cho hoạt động kinh doanh 
trong thời gian tới.

Hệ số lợi 
nhuận sau 
thuế/ Doanh 
thu thuần

Hệ số lợi 
nhuận sau 
thuế/ Tổng 
tài sản

Hệ số lợi 
nhuận sau 
thuế/ Vốn 
chủ sở hữu

Hệ số lợi 
nhuận 
sau thuế/ 
Doanh thu 
thuần

8,67

5,01

28,38

15,34 14,68

8,19
10,85

6,26

 Trong năm qua, doanh thu thuần tăng 8,88% 
(tương đương 149,8 tỷ đồng), nhưng giá vốn hàng bán 
tăng 15,04% (tương đương 209,76 tỷ đồng) so với năm 
2020; trong khi chi phí tài chính giảm 41,09%, nhưng 
các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 
nghiệp đều tăng lần lượt là 7,3% và 34,98% so với năm 
2020; nên lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 37,03% 
so với năm 2020. Điều này cho thấy các chỉ tiêu về khả 
năng sinh lời của Công ty ghi nhận mức giảm rõ rệt. 
Cụ thể, hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần năm 
2021 đạt 5,01%, hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu đạt 15,34%, hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
đạt 8,19%, hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/
Doanh thu thuần đạt 6,26%.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN 
ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

Số lượng cổ phần  12.832.437 cổ phiếu

Số cổ phiếu phổ thông:   12.832.437 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ  Không có

Số cổ phiếu đang lưu hành 12.832.437 cổ phiếu

    

CƠ CẤU CỔ PHẦN

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (cập nhật theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/11/2021)

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%)
I Nhà nước
II Cổ đông nội bộ
III Cổ đông trong nước 289 669.234 5,22%
1 - Tổ chức 18 539 0,004%
2 - Cá nhân 271 668.695 5,21%

IV Cổ đông nước ngoài 32 12.163.203 94,78%
1 - Tổ chức 10 12.140.535 94,61%
2 - Cá nhân 22 22.668 0,18%

TỔNG CỘNG 321 12.832.437 100,00%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

BÁO CÁO QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

 Với đặc thù ngành sản xuất bao bì giấy, chi phí nguyên vật liệu luôn chiếm tỷ trọng lớn và có ảnh 
hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm cũng như lợi nhuận của Công ty. Do vậy, doanh nghiệp muốn phát 
triển lâu dài, bền vững thì cần phải chú trọng kiểm tra, rà soát hàng tồn kho, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu 
và lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu có uy tín nhằm đảm bảo chất lượng cũng như giá thành sản phẩm. 
Bên cạnh đó Công ty cũng phải chú trọng hoàn thiện, chuẩn hóa các bộ tiêu chuẩn định mức tiêu hao vật tư, 
nguyên vật liệu, đảm bảo các tiêu chuẩn về nguyên vật liệu. Trong năm, Công ty đã thực hiện các chính sách 
sử dụng nguồn nguyên vật liệu nhằm đạt hiệu quả tốt nhất:

•  Công ty sử dụng 
giấy cuộn để sản xuất sản 
phẩm bao bì carton và 
giấy cuộn duplex để sản 
xuất giấy in offset. Tổng 
khối lượng sử dụng giấy 
năm 2021 là: 96.279 tấn.

•  Nguyên liệu giấy 
thải ra trong năm 2021 
khoảng 13.857 tấn giấy 
phế liệu. Công ty chuyển 
bán toàn bộ 100% cho 
các công ty sản xuất giấy 
cuộn trong nước để tái 
chế lại.
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 Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn về tình 

trạng ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị. 

Tại các thành phố lớn, lượng nước thải chưa qua xử lý của hàng trăm cơ sở 

sản xuất công nghiệp đang là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường 

nguồn nước.

 Nắm bắt được vấn đề này, để giảm thiểu tối đa những tác động tiêu 

cực đến môi trường. Công ty luôn tuân thủ đúng luật bảo vệ môi trường, xây 

dựng nâng cấp hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, hành 

động đi đôi với phương châm cùng cộng đồng bảo vệ môi trường sống, 

khuyến khích CB-CNV sử dụng tiết kiệm nước.

 Năm 2021, tổng lượng nước Công ty đã sử dụng là: 85.054 m^3/

năm và Công ty sử dụng 100% nguồn nước sạch trong sản xuất từ Công ty 

Cổ phần cấp nước Đồng Nai. Phân xưởng Xeo sử dụng nước đã qua hệ thống 

xử lý nước thải nội tại Phân xưởng.

 Hiện nay ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối và nhận 

được sự quan tâm của cộng đồng. Nhận thức được vấn đề này, sự phát triển 

của Công ty luôn gắn liền với việc bảo vệ môi trương, do đó, SOVI đã định 

hướng phát triển hoạt động sản xuất đầu tư theo hướng công nghệ tiên tiến, 

xanh và thân thiện với môi trường.

 Đồng thời, ban lãnh đạo và toàn thể CB – CNV Công ty luôn chấp 

hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản 

xuất. SVI đã thực hiện các biện pháp như sau:

• Mạng lưới thoát nước mưa: nước mưa được thu trên mái, sân bãi 

và đường nội bộ của phân xưởng và đấu nối ra mạng lưới thoát nước mưa 

của KCN Biên Hòa 1. Mạng lưới được đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời.

• Mạng lưới thoát nước thải: Công ty đầu tư xây dựng hệ thống xử 

lý nước thải công suất 100 m3/ngày đêm. Bên cạnh đó, Công ty đã ký hợp 

đồng xử lý nước thải với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi để xử lý nước 

thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn Quốc gia về Nước thải Công 

nghiệp (cột A).

 Từ nhận thức và hành động thực tiễn đã giúp Công ty trong năm 

Công ty không có vi phạm về các quy định pháp luật về môi trường.

TIÊU THỤ NƯỚC

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

 Nguồn nhân lực luôn là một phần quan trọng trong mỗi tổ chức và đóng vai trò then chốt trong sự 
thành bại của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, để duy trì đà phát triển thì Công ty cần phải chú trọng đào tạo, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực từ việc xây dựng hệ thống các quy chế, chính sách từ khâu tuyển dụng, đào tạo, lương 
thưởng đến việc triển khai các tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân lực.

Nhân viên Giờ đào tạo
Quản lý cấp Trung cao 6
Chuyên viên, Tổ trưởng 7
Nhân viên thừa hành, dịch vụ 8
Công nhân sản xuất 8

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

 Nhận thức được rằng sự phát triển bền vững của 
Công ty gắn bó mật thiết với sự phát triển của xã hôi – 
cộng đồng. Vì vậy, trong năm 2021, Ban lãnh đạo và toàn 
thể CB – CNV SOVI luôn chủ động, tích cực tham gia 
vào các hoạt động xã hội nhằm chung tay xây dụng một 
cộng đồng phát triển, tiến bộ. Những hoạt động mà Công 
ty tổ chức không chỉ là hoạt động về tài trợ tài chính mà 
còn là ý thức bảo vệ môi trường, quan tâm đến đời sống 
của người dân địa phương.

 Đồng thời, Công ty cũng có các hoạt 
động phòng ngừa sự rò rỉ hóa chất/Chất thải 
nguy hại trong việc lưu giữ và vận chuyển, tái 
chế chất thải. Đảm bảo an toàn khi xả nước 
thải ra môi trường và có bảng an toàn dễ 
nhận biết. Bên cạnh đó, Công ty cũng trang 
bị hệ thống PCCC theo đúng quy định để 
phòng ngừa các sự cố cháy nổ.

 Một số hoạt động tiêu biểu được thể hiện qua những dữ liệu cụ thể như: Tạo công ăn việc làm cho địa 
phương, ổn định đời sống kinh tế cho người lao động; góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương, ngăn ngừa 
tệ nạn xã hội; đóng góp ngân sách ngày càng lớn cho chính quyền địa phương; đóng góp tài chính cho các hoạt 
động nhân đạo của các đoàn thể, tổ chức thiện nguyện của địa phương và trung ương.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TÁC 
ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

 Trong các hoạt động đào tạo nhân viên, Công ty vẫn duy trì tổ chức nhiều chương trình huấn luyện bên 
trong và bên ngoài, trong đó có các chương trình được tài trợ của JICA và Trung tâm 3:
•  Chương trình đào tạo sản xuất tinh gọn (Lean).
•  Chương trình đào tạo quản trị kinh doanh cao cấp Keieijuku.
•  Chương trình huấn luyện về FSC – Coc.
•  Chương trình huấn luyện 5S; An toàn lao động, Sơ cấp cứu, ứng phó với tình huống khẩn cấp; PCCC.
•  Chương trình huấn luyện bảo trì thiết bị

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm 
túc các chính sách sau:
•  Nhằm tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, đảm bảo cho người lao động yên tâm làm việc. Công 
ty đã đề ra những tiêu chí rõ ràng về điều kiện làm việc đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho các CBCNV. Đảm bảo 
100% người lao động được ký hợp đồng lao động, đăng ký mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân 
thể theo đúng quy định pháp luật người lao động. Hàng năm, Công ty tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ người lao 
động có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết,... 
•   Đảm bảo chế độ như nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, cán bộ công nhân viên có thời gian gắn bó với Công 
ty nhất định sẽ được hưởng chế độ lương tháng thứ 13. Ngoài ra, được thưởng theo quy định của Công ty khi 
đến lễ và Tết. Đồng thời, tạo điều kiện cho công nhân giao lưu và trao đổi kinh nghiệm qua những hoạt động 
ngoài trời do Công ty tổ chức.
•  Ngoài việc chấp hành trả lương theo đúng quy định, Công ty còn có khoản thưởng dành cho người lao 
động có đóng góp và làm việc vì lợi ích chung của Công ty. Tạo động lực để người lao động phát huy khả năng 
trong môi trường làm việc.
•  Cung cấp bữa ăn giữa trưa cho người lao động đảm bảo an toàn và chế độ dinh dưỡng, bồi dưỡng công 
nhân làm tăng ca.
•  Thăm hỏi và hỗ trợ người lao động ốm đau, gia đình gặp khó khăn.
•  Đảm bảo việc trang bị bảo hộ an toàn cho người động trong sản xuất, đồng thời tổ chức khám định kỳ 
hàng năm để đảm bảo sức khỏe và khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả trong sản xuất.
•  Tạo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh đối với người lao động, tuyên truyền việc giữ gìn và bảo 
vệ môi trường trong và ngoài Công ty.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

•  Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

•  Tình hình tài chính

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

•  Kế hoạch hoạt động năm 2022

•  Kế hoạch hoạt động năm 2022-2023
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

 Ngành công nghiệp bao bì giấy tại Việt 
Nam được đánh giá là ngành có tốc độ tăng 
trưởng nhanh. Tính từ năm 2015 – 2020, tốc 
độ tăng trưởng trung bình ngành đạt 13.4%. 
Bên cạnh đó, do những ảnh hưởng của dịch 
bệnh đã khiến hành vi tiêu dùng của khách 
hàng đã có sự thay đổi rõ rệt, xu hướng giảm 
thiểu đồ nhựa, bao nilong đang được người 
dân hưởng ứng mãnh liệt, nhu cầu đóng gói 
hàng hóa, sản phẩm bằng các loại hộp giấy 
tăng cao từ đó thúc đẩy nhu cầu giấy bao bì.

 Tuy nhiên, dịch bệnh cũng gây ra những tác 
động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh cũng như lợi nhuận của Công ty. 
Những chính sách thắt chặt giãn cách xã hội của Việt 
Nam và các nước trong khu vực đã khiến chuỗi cung 
ứng ở cả trong và ngoài nước bị đứt gãy khiến chi phí 
nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển tăng cao. Mặc dù 
doanh thu thuần trong năm 2021 tăng 8.88%, nhưng 
giá vốn hàng bán tăng cao (tăng hơn 15,04% so với 
cùng kỳ) đã khiến lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 
mạnh còn 92 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 3 năm trở 
lại đây.

 Từ bức tranh kinh tế trong và ngoài nước cùng với thực tiễn hoạt động của Công ty, kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021 % tăng giảm
Doanh thu thuần Tỷ đồng 1.687,38 1.837,18 8,88%
Lợi nhuận thuần HĐKD Tỷ đồng 183,06 114,92 -37,22%
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 183,15 115,33 -37,03%
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 146,30 92,12 -37,03%

doanh thu thuần

đạt tỷ đồng

so với năm 2020

1.837,18
vượt 8,88%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÔNG TY 

 Tổng tài sản của Công ty năm 2021 ghi nhận 
đạt 1.160 tỷ đồng, tăng 71 tỷ đồng, tương ứng với mức 
tăng 6,52% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tài sản 
ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn là 73,12% tổng tài sản. 
Cụ thể, Công ty đã tăng hàng tồn kho hơn 71,7 tỷ đồng, 
tương đương tăng 50,37% so với năm ngoái (chủ yếu 
nguyên vật liệu và thành phẩm), và duy trì lượng tiền 
gửi tại ngân hàng là 64,8 tỷ đồng, nhằm ổn định hoạt 
động sản xuất kinh doanh và thanh khoản trong tình 
hình dịch bệnh phức tạp.

 Trong cơ cấu tài sản dài hạn của 
Công ty, tài sản cố dịnh vẫn chiếm tỷ trọng 
cao nhất với mức là 53,23%, giảm 4.12% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, tài sản 
dài hạn khác vẫn chiếm tỷ trọng cao thứ 2, 
chiếm 43,43%. Nguyên nhân chủ yếu là do 
khoản tiền thuê đất trả trước tại KCN Mỹ 
Phước 3 và KCN Lộc An – Bình Sơn.

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % tăng giảm
Tài sản ngắn hạn 738,40 848,18 14,87%
Tài sản dài hạn 350,65 311,86 -11.06%
Tổng tài sản 1.089,06 1.160,04 6,52%

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

 Nhìn chung, tổng nợ của Công ty không có quá nhiều thay đổi khi nhận mức tăng chỉ 0,81% so với 
năm 2020. Trong đó tỷ trọng nợ ngắn hạn vẫn chiếm chủ yếu trong cơ cấu nợ, chiếm 97,49%, tăng 3,68% so với 
cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu là do khoản phải trả khách hàng ngắn hạn tăng 98,76 tỷ đồng. Nợ 
dài hạn chiếm 2,51% tỷ trọng nợ, giảm 3,68% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm này chủ yếu là do Công ty 
đã thanh toán các khoản vay dài hạn theo đúng hợp đồng vay.

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % tăng giảm
Nợ ngắn hạn 489,64 512,96 4,54%
Nợ dài hạn 32,32 13,22 -144,4%
Tổng nợ 521,97 526,18 0,8%

ĐVT: Tỷ đồng
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NHỮNG CẢI TIẾN TRONG CƠ 
CẤU, TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, 
QUẢN LÝ

CẢI TIẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NÂNG CAO TAY NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

• Tiếp tục thực hiện các hoạt động nâng cao tày nghề, 
năng lực chuyên môn cho CB – CNV thông qua các 
khóa đào tạo nội bộ. Bên cạnh đó, Công ty cũng mời 
các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm nhằm đào tạo 
chuyên ngành quản lý, kỹ thuật, sản xuất cho CB – 
CNV.

• Đồng thời, công tác tuyển dụng cũng được tổ chức 
định kỳ nhằm đam bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu lao 
động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với 
những công việc đơn giản, không yêu cầu kỹ năng 
chuyên môn cao, Công ty thực hiện tuyển dugnj thoe 
hình thức việc làm thời cụ nhằm tiết giảm chi phí.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

• Công ty cam kết thực hiện và duy trì hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm đảm 
bảo kiểm soát các yếu tố của các quá trình liên quan, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm 
đáp ứng đủ yêu cầu của khách hàng.

• Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng nội bộ, kiểm tra giám sát tuân thủ hàng ngày, 
đảm bảo hiệu lực và hiệu quả trong Hệ thống chất lượng.

• Giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các phàn nàn, khiếu nại của khách hàng, đảm bảo sự hài lòng 
khi của khách hàng mua hàng tại Công ty.

• Khi có sự cố phát sinh, thực hiện nghiêm túc, théo đúng quy trình việc tìm ra gốc rễ của vấn đề từ 
đó đưa ra các biện pháp giải quyết cũng như phòng ngừa để loại bỏ những sự cố này phát sinh trong 
tương lai.

DUY TRÌ CẢI TIẾN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Việc đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn cho CB – CNV luôn được Công ty chú trọng, tiếp tục tái 
cấu trúc nguồn nhân lực trên tinh thần tinh gọn và hiệu quả. Cụ thể:

• Xây dựng mục tiêu và đánh giá KPI của bộ phận và cá nhân, tổ chức các hoạt động xây dựng tinh thần và 
khả năng giải quyết các tình huống thông qua năng lực làm việc đội nhóm.

• Tiếp tục rà soát hoàn chỉnh nội dung và danh mục các cấp tài liệu để quản lý thống nhất toàn Công ty, 
hướng dẫn giao việc và kiểm soát công việc và đặc biệt hoàn thành bộ tiêu chí năng lực cốt lõi của Công 
ty làm cơ sở cho các bộ phận, phân xưởng tiến hành xây dựng tiêu chí ASK cho từng nhân viên cấp dưới.

• Tiếp tục duy trì phân tích chuyên đề theo các lĩnh vực của từng bộ phận phụ trách như khiếu nại chăm 
sóc khách hàng, theo dõi diễn biến các định mức tiêu hao vật tư chính, phân tích đánh giá các tiêu hao bất 
thường. Tuy nhiên hiệu quả quản lý vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng cũng như chưa 
phát huy hết khả năng của từng người và từng công việc.

CHÍNH SÁCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM

  Công ty đã cải thiện áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống 
quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo yêu cầu về các chỉ 
tiêu chất lượng sản phẩm và được các khách hàng ghi nhận. 
Việc cải tiến chất lượng và khắc phục lỗi chất lượng đã đáp 
ứng theo yêu cầu đổi mới từ phía khách hàng nên chất lượng 
sản phẩm năm 2021 đã cải thiện đáng kể, tỷ lệ phàn nàn của 
khách hàng đã giảm so với năm 2020

 Sản phẩm chủ đạo của Công ty vẫn là bao bì Carton và bao 
bì Offset với đa dạng chủng loại, kiểu dáng.

   Chủ động đẩy mạnh công tác duy trì mối quan hệ nhằm gia tăng thị phần tại phân khúc khách hàng 
truyền thống, giữ vững thị phần. Đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm, tiếp cận 
khách hàng mới

  Thực hiện đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho bộ phận bán hàng, chăm sóc khách hàng để 
khách hàng có thể được tư vân kỹ lưỡng từ khâu thiết kế đến khâu xuất khẩu và các vấn đề phát sinh 
khác.
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
NĂM 2022

  Với việc ký kết tham gia nhiều Hiệp định thương 
mại tự do như: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam 
- EU (EVFTA), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam 
- Anh (UKVFTA). Bên cạnh đó, ngày 15/11/2020, đại 
diện 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác (Australia, 
Trung Quốc, Nhật Bản, New Zeland, Hàn Quốc) 
chính thức đặt bút ký Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP), mở ra cơ hội mới cho hợp tác 
thương mại đa phương dự kiến sẽ mang lại nhiều cơ 
hội cho ngành sản xuất của Việt Nam từ đó thúc đẩy 
ngành giấy và bao bì của Việt Nam tăng mạnh.

  

  Ngoài ra, xu thế dịch chuyển dòng 
vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang diễn 
ra do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương 
mại Mỹ - Trung và sự kiểm soát tốt dịch 
Covid-19, Việt Nam là một trong những 
quốc gia được hưởng lợi từ sự dịch 
chuyển cung ứng. Việc thúc đẩy đầu 
tư công và giải ngân vốn cũng như các 
chính sách kích tiêu dùng nội địa của 
Chính phủ sẽ kéo theo tăng trưởng tiêu 
dùng giấy bao bì, giấy in,... 

 

98.000
 tấn

Sản 

lượng 

Doanh 

thu

2.165 tỷ 
đồng

154 tỷ 
đồng

Lợi 

nhuận 

trước 

thuế

Lợi 

nhuận 

sau thuế

123 tỷ 
đồng

  Với những nhận định về thị trường và tình hình kinh tế trong và ngoài nước, Ban lãnh đạo của Công 
ty đã lên kế hoạch và mục tiêu phát triển cho năm 2022 cụ thể như sau: 

1

2

3

4

5

6

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

  Tiếp tục chiến lược đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị hiện có để nâng cao chất lượng sản phẩm 
nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm đến khách hàng đúng tiến độ, số lượng và chất lượng theo yêu cầu 
của khách hàng. Đảm bảo đầy đủ (kể cả dự phòng) các nguồn lực vật chất và con người để phục vụ sản 
xuất.

  Đặc biệt chú trọng trong công tác quản lý hàng tồn kho, dự báo nhu cầu, tốc độ tăng trưởng đơn hàng 
không để xảy ra tình trạng thiếu nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.

  Tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách giá, chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng thông qua 
giá cả hợp lý và cạnh tranh nhất so với đối thủ trên thị trường v.v… thông qua các chương trình kiểm 
soát và tiết giảm chi phí từ định mức nhân viên; giá mua trên thị trường; tăng năng suất lao động; giảm 
thời gian chết của máy móc thiết bị, …nhằm đáp ứng một cách kịp thời, linh hoạt và tăng sức cạnh tranh 
của công ty. 

  Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản phẩm thông qua các giải pháp:

 

 Rà soát và cải tiến các quy trình kiểm soát chất lượng từ nguyên vật liệu, con người, thiết bị, phương pháp 
trên cơ sở hành động phải cụ thể rõ ràng; cần thiết và khả thi.

 Đảm bảo tất cả người lao động am hiểu công việc của mình được phân công, làm được và tuân thủ thực 
hiện.

 Các kết quả chất lượng phải được đo lường, được ghi nhận và phân tích để cải tiến.

 Tuân thủ điều tra nguyên nhân theo 3M (hiện trường, hiện trạng, hiện vật) & hành động khắc phục phòng 
ngừa. Duy trì hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ.

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường và khách hàng thông qua việc tổ chức hoạt 
động marketing độc lập để nghiên cứu thị trường, khách hàng. Củng cố lại đội ngũ bán hàng, nâng cao kỹ 
năng bán hàng, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hoa 

 Tiếp tục triển khai thường xuyên công tác huấn luyện và đào tạo các kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm cho 
các cấp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc cho từng thành viên. Chủ động và mở rộng công tác 
đào tạo nội bộ thường xuyên về các kỹ năng làm việc, kỹ năng sản xuất cho từng công nhân sản xuất nhằm 
tối ưu hóa các quy trình sản xuất thông qua việc vận hành theo đúng quy trình, quy định, từ đó hạn chế 
các sai lỗi trong quá trình sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, giảm chí phí. 

7  Tập trung hoàn tất việc triển khai các giải pháp ứng dụng phầm mềm trong công tác quản trị sản xuất và 
điều hành nhằm tối ưu hóa từng vị trí và quy trình làm việc, gia tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí.

20%

Cổ tức

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Chỉ tiêu Đơn vị 2023
Bao bì giấy (Carton, Offset) Tấn 105.000
Tổng doanh thu Tỷ đồng 2.300
LN trước thuế TNDN Tỷ đồng 180
Cổ tức % 20%
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

•  Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình kinh tế  
 và hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021

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

•  Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH

 Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp kinh tế thế giới chứng kiến những bất ổn và thách thức nghiêm trọng 
do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lan rộng trên thế giới. Điều này ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung 
ứng toàn cầu cũng như đặt ra thách thức rất lớn trong kiểm soát dịch và điều hành nền kinh tế của Chính phủ 
các nước trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều nước trên thế giới đã thực hiện chính sách phù hợp trong việc kiểm 
soát dịch bệnh và ổn định kinh tế. Nhờ đó, nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đã có sự tăng trưởng ấn tượng 
trong năm 2021 sau khi phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ năm 2020, cụ thể:

•  Kinh tế Mỹ đã bật tăng trở lại với mức tăng 
trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 5,7% trong 
năm 2021, đánh dấu sự phục hồi ấn tượng sau sự 
suy giảm mạnh trong năm 2020, và được xem là 
mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1984

•  Trong khi đó, GDP của Trung Quốc, nền 
kinh tế thứ 2 trên thế giới có mức tăng trưởng năm 
2021 là 8,1% so với năm 2020. Mức tăng trưởng 
này được đánh giá là nhanh nhất trong một thập 
kỷ và vượt xa mục tiêu hằng năm của chính phủ là 
đạt tốc độ tăng trưởng trên 6%.

•  Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Euro-
zone): Tăng trưởng GDP bình quân của khu vực 
này đạt mức 5,2% trong năm 2021. Dẫn đầu về tăng 
trưởng của khu vực Eurozone nói riêng và châu Âu 
nói chung là Pháp, với tỷ lệ tăng trưởng đạt mức 
7% trong năm 2021. Đây cũng là mức tăng trưởng 
GDP cao nhất mà nước Pháp đạt được trong suốt 
52 năm qua. Trong số các nền kinh tế lớn khác của 
châu Âu, Italia xếp thứ hai về tốc độ tăng trưởng 
trong năm 2021 với 6,3%, Tây Ban Nha đạt mức 
5%. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất châu Âu là 
Đức chỉ đạt mức tăng trưởng GDP cả năm 2021 là 
2,8%.

 Năm 2021 là một năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam, dịch Covid-19 với biến chủng mới đã ảnh 
hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, GDP quý III giảm sâu (giảm 6,02% so với cùng kỳ năm trước). Nhiều tỉnh, 
thành phố là đầu tàu kinh tế, trọng điểm sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề như Thành phố Hồ Chí 
Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang,…

 Trong tình hình đó, Chính phủ đã có 
những quyết sách để kiểm soát, phòng chống 
sự lây lan của dịch bệnh, ổn định nền kinh tế 
và đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ đó, các hoạt 
động sản xuất kinh doanh được hoạt động 
trở lại trong trạng thái bình thường mới, lưu 
thông giữa các tỉnh, thành phố đã cởi mở 
hơn, kinh tế dần hồi phục và tăng trưởng trở 
lại ở những tháng cuối năm. Kết quả là, tăng 
trưởng kinh tế năm 2021 ước tính đạt 2,58% 
so với năm 2020; khu vực nông, lâm nghiệp 
và thủy sản đã thể hiện rõ vai trò bệ đỡ của 
nền kinh tế với mức tăng 2,9%, đóng góp 
13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm 
của toàn nền kinh tế. Trong khi đó, chỉ số sản 
xuất toàn ngành công nghiệp năm 2021 tăng 
4,8% so với năm 2020; tổng kim ngạch xuất, 
nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD, tăng 
22,6% so với năm 2020. Cán cân thương mại 
hàng hóa năm 2021 xuất siêu 4 tỷ USD; vốn 
đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện 
hành ước tính đạt 2.891,9 nghìn tỷ đồng, tăng 
3,2% so với năm trước; tổng vốn đầu tư nước 
ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 
20/12/2021 đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với 
năm 2020. Nhìn chung, lạm phát được kiểm 
soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2021 
tăng 1,84% so với năm trước, mức tăng thấp 
nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản năm 
2021 tăng 0,81%.
   
 Theo Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA), tiêu dùng giấy toàn ngành năm 2021 ước tính đạt 
5,242 triệu tấn, tăng trưởng đạt 4,6%; xuất khẩu giấy đạt 1,532 triệu tấn, giảm 16% so với năm 2020; nhập khẩu 
giấy đạt 2,13 triệu tấn, tăng 6,2% so với năm 2020. Nguyên nhân chính ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu là 
do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, dẫn đến tắc nghẽn chuỗi cung ứng hàng hóa cả hai đầu nhập khẩu 
nguyên liệu sản xuất đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Trong khi đó, tổng tiêu thụ giấy bao bì đạt 4,545 triệu 
tấn, tăng trưởng 6,0% so với cùng kỳ. Xuất khẩu giấy bao bì trong năm giảm mạnh ở một số thị trường, trong 
khi nhập khẩu đạt 1,429 triệu tấn, tăng 10,9% so với năm 2020. Bênh cạnh đó, tổng tiêu dùng và nhập khẩu 
giấy tissue giảm 2,8% và 6% so với năm 2020. Một nhân tố quan trọng tác động mạnh đến các doanh nghiệp 
trong ngành bao bì là sự biến động giá NVL giấy trong năm qua.
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THUẬN LỢI

Ngoài những thuận lợi và thách thức chung của nền kinh tế, Công ty CP Bao Bì Biên Hòa trong 
năm 2021 ghi nhận những thuận lợi, khó khăn như sau:

-  Tăng trưởng của ngành bao bì giấy trung bình 
gấp trên 1,5 lần so với tăng trưởng GDP. Ngoài ra, xu 
hướng thương mại điện tử ngày càng phát triển, hoạt 
động sản xuất hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm và hàng 
hóa xuất khẩu tăng trưởng trong thời gian qua. Điều này 
góp phần gia tăng hơn nữa nhu cầu sử dụng sản phẩm 
giấy bao bì. Thêm vào đó, việc sử dụng bao bì giấy cũng 
đang được khuyến khích ở nhiều quốc gia với những ưu 
điểm vượt trội so với bao bì bằng nhựa, kim loại và gỗ. 
Bao bì giấy hiện là sản phẩm chính, chiếm gần 50% tổng 
tiêu thụ toàn ngành giấy và cũng là loại được nhập khẩu 
nhiều nhất, chiếm 45% tổng kim ngạch nhập khẩu giấy. 
Xu hướng tăng sử dụng giấy bao bì trong thương mại và 
việc Trung Quốc đang thực hiện việc hạn chế sản xuất 
giúp các doanh nghiệp giấy bao bì ở Việt Nam hưởng lợi.
-  Toàn thể Ban Điều hành, cán bộ quản lý và NLĐ 
trong Công ty đã thể hiện tinh thần quyết tâm, đổi mới, 
đoàn kết, thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm trong công 
việc vì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.
-  SOVI tiếp tục được các tổ chức tín dụng cấp 
vốn với mức chi phí thấp so với mặt bằng chung của thị 
trường vào từng thời điểm. Điều này có được là do mức 
tín nhiệm tín dụng nhiều năm liền của SOVI được đánh 
giá cao (AAA) đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc chủ 
động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.
-  Bao bì giấy tiếp tục cho thấy là ngành sản xuất 
còn nhiều tiềm năng, ngày càng phát triển, cải tiến cũng 
như khó có thể thay thế được vì có tính thân thiện với 
môi trường. Điều này càng củng cố thêm nhận định rằng 
ngành sản xuất bao bì giấy sẽ ngày càng phát triển và ổn 
định hơn.

-  Thị trường ngành bao bì giấy tiếp tục cạnh 
tranh khốc liệt. Cũng theo VPPA, hiện nay cả nước 
có hơn 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất bao bì 
giấy, phần lớn là sản xuất bao bì Carton. Riêng tại 
Bình Dương và Đồng Nai có nhiều doanh nghiệp 
FDI được đầu tư quy mô lớn, quản lý chuyên ng-
hiệp. Nhiều đối thủ chính của Công ty tiếp tục đầu 
tư mở rộng quy mô sản xuất, công nghệ hiện đại tiên 
tiến và mở rộng quy mô bán hàng nhằm chiếm lĩnh 
thị trường & thị phần. Thêm vào đó, nhiều nhà đầu 
tư FDI xây dựng thêm nhà máy tạo áp lực cho thị 
trường cung vượt cầu, cạnh tranh trực tiếp của các 
đối thủ đến các khách hàng lớn của Công ty với chiến 
lược giá thấp, dẫn đến sự xáo trộn và thách thức thị 
phần hiện có của SOVI.
-  Giá các loại NVL, đặc biêt giấy cuộn thường 
không ổn định và khó dự đoán trong 1 chu kỳ sản 
xuất. Cùng với chính sách duy trì siết chặt việc bảo 
vệ môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật giấy phế liệu của 
Chính phủ Trung Quốc đang làm giảm nguồn cung 
nguyên vật liệu và giấy để sản xuất bao bì đang tác 
động đến nguồn cung sản xuất giấy cuộn. Ngoài ra, 
Chính phủ Việt Nam tiếp tục siết chặt việc quản lý 
phế liệu nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến việc nhập 
khẩu giấy phế liệu vào Việt Nam.

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020
Kế hoạch 
năm 2021

Thực hiện 
năm 2021

% thực hiện so 
với kế hoạch 

2021

% thực hiện so 
với 2020

Sản lượng (bao bì 
carton % Offset)

 Tấn 86.440 90.755 82.090 90,45% 94,97%

Tổng doanh thu 
thuần

Tỷ đồng 1.687,38 1.810,00 1.837,18 10,50% 108,88%

Lợi nhuận trước 
thuế

Tỷ đồng 183,15 140,00 115,33 82,38% 62,97%

 Bằng việc nhận dạng những khó khăn cũng như tận dụng những lợi thế riêng, Ban Điều hành đã đưa 
ra những quyết định kịp thời, linh hoạt nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định và đã đạt được kết quả 
kinh doanh trong năm 2021 như sau:

KHÓ KHĂN
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 Kết thúc một năm 2021 đầy biến động, Hội đồng quản trị đánh giá cao 
những nỗ lực và cố gắng của Ban tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành 
công ty vượt qua các khó khăn và cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. 
Cụ thể, Ban Tổng Giám Đốc đã hoàn thành tốt các nội dung công việc sau.

• Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được 
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, duy trì hoạt động sản xuất kinh 
doanh và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
• Thường xuyên, liên tục kiểm tra các hoạt động về công tác tài chính, kiểm 
tra hệ thống kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh.
• Xây dựng các kế hoạch, đánh giá, kiểm soát chi phí, qua đó kịp thời đưa ra 
các giải pháp giữ vững và nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty.
• Trực tiếp chỉ đạo, giám sát, định hướng SXKD tại Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Bao Bì Biên Hòa. 
• Đảm bảo nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của Công ty trong năm 
2021.
• Định kỳ báo cáo với Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh 
của Công ty. Đồng thời, đề xuất các giải pháp liên quan để Hội đồng quản trị vừa 
nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty vừa có căn cứ chính xác và thực tế 
để đưa ra quyết sách hợp lý, phù hợp với chiến lược dài hạn mà Công ty đã đề ra 
trước đó.
• Tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ 
về quản trị Công ty, cũng như các quyết định mà Hội đồng quản trị đã ban hành 
trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ 
đầy đủ các quy định về báo cáo định kỳ hoặc bất thường.

 Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới biến động do những bất ổn về chính 
trị và có tác động nhất định đến kinh tế Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc vẫn hoàn 
thành tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý nội bộ 
và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng ở mức 6,5% - 7,0%, cùng với nhiều rủi ro và 
thách thức vẫn còn tồn tại. Bên cạnh những thuận lợi như môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, 
kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, dòng vốn đầu tư quốc tế tiếp tục đến Việt Nam,…., thì đại 
dịch COVID-19 toàn cầu vẫn đang là thách thức lớn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng. Việc dịch bệnh bùng phát và lây nhiễm ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ hiện nay đang ảnh hưởng 
không nhỏ đến chuỗi cung ứng toàn cầu, quá trình lưu thông hàng hóa và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 
 Thêm vào đó, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn 
thấp; sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giá nguyên liệu đầu vào nhiều biến động và khó 
dự đoán; thị trường bao bì ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
Với bối cảnh trên, cộng với khả năng và nguồn lực hiện tại của mình, HĐQT Công ty đề xuất các chỉ tiêu chủ 
yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2022
Sản lượng (Bao bì Carton & Offset) Tấn 98.000
Doanh thu Tỷ đồng 2.165
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 154
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 123
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

•  Hội đồng quản trị

•  Ban kiểm soát

•  Các giao dịch, thù lao, lương, các khoản lợi ích của  
 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm  
 soát
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ

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

độc lập
Số cổ 

phần sở 
hữu

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phầnNgày bổ 

nhiệm
Ngày miễn 

nhiệm
1 Ông Suchai Korprasertsri Chủ tịch HĐQT 09/12/2020 19/04/2023 0 0%

2 Ông Sompob Witworrasakul
Phó Chủ tịch 
HĐQT

09/12/2020 19/04/2023 0 0%

3 Ông Hirofumi Hori
Thành viên 
HĐQT

09/12/2020 19/04/2023 0 0%

4 Ông Toshinobu Sada
Thành viên 
HĐQT

09/12/2020 19/04/2023 0 0%

5 Ông Tawatchai Jungsomsri
Thành viên 
HĐQT

09/12/2020 19/04/2023 0 0%

6 Ông Ekarach Sinnarong
Thành viên 
HĐQT

09/12/2020 19/04/2023 0 0%

7 Ông Đinh Quang Hùng
Thành viên (độc 
lập) HĐQT

09/12/2020 19/04/2023 0 0%

8 Bà Saranya Skontanarak
Thành viên (độc 
lập) HĐQT

09/12/2020 19/04/2023 0 0%

9 Ông Nguyễn Quý Thịnh
Thành viên (độc 
lập) HĐQT

15/01/2019 19/04/2023 0 0%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên HĐQT
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham dự họp

1 Ông Suchai Korprasertsri 05/05 100%
2 Ông Sompob Witworrasakul 05/05 100%
3 Ông Hirofumi Hori 05/05 100%
4 Ông Toshinobu Sada 04/05 80% Cá nhân
5 Ông Tawatchai Jungsomsri 05/05 100%
6 Ông Ekarach Sinnarong 05/05 100%
7 Ông Đinh Quang Hùng 05/05 100%
8 Bà Saranya Skontanarak 05/05 100%
9 Ông Nguyễn Quý Thịnh 04/05 80% Cá nhân

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

•  Đánh giá tình hình thực hiện SXKD và kết quả kinh doanh 
năm 2020. Phân tích nguyên nhân từ đó định hướng hoạt động 
SXKD năm 2021.
•  Chỉ đạo điều hành, phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh 
hàng tháng/quý. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình SXKD 
– Tài chính theo kế hoạch đã phê duyệt.
•  Chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán 
độc lập báo cáo tài chính năm 2021.
•  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
(02/06/2021)  và Đại hội đồng cổ đông thất thường lần 01/2021 
(24/12/2021).
•  Ủy quyền vốn vay, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Bang-
kok Đại Chúng TNHH - CN TP.HCM, Ngân hàng TNHH CTBC, 
Ngân hàng Malayan Banking Berhad, Ngân hàng TNHH MTV 
Shinhan VN – CN Biên Hòa nhằm đảm bảo nguồn vốn hoạt động 
và hiệu quả chung của Công ty trong năm 2021.
•  Giám sát việc thực hiện đầu tư, kinh doanh theo phương 
hướng kế hoạch SXKD năm 2021 đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 
2021 thông qua ngày 02/06/2021.
•  Chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi 
nhánh Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa.

HOẠT ĐỘNG CÁC TIỂU BANG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ủy Ban Nhân sự và lương thưởng.
•  Soát xét hệ thống lương thưởng, quỹ lương năm 2021 của 
Công ty phù hợp với thực tế.
•  Quy định, phê duyệt và xử lý các vấn đề phát sinh về nhân sự 
trong quá trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, điều chuyển 
công tác.
•  Giám sát Ban điều hành, các cấp quản lý.
•  Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT.
Ủy Ban Quản lý Rủi ro.
•  Kiểm soát quy trình/ quy định trong việc quản lý chi phí, 
đầu tư, mua sắm (chi phí hoạt động, nguyên phụ liệu, vật tư phụ 
tùng, máy móc thiết bị, tài sản khác,…)
•  Kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn, tài 
sản tại Công ty.
•  Phương án xử lý những tài sản không hiệu quả, tồn kho lâu 
ngày.
•  Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT.BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN65 66



HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT
Số nghị quyết/ Quyết 

định
Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT.2021 17/03/2021

+ Thông qua số liệu báo cáo kết qua kinh doanh năm 2020
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021
+ Thông qua Sơ đồ cấu trúc mới, Ban cố vấn và Ban điều 
hanh của SOVI
+ Xem xét mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm soát năm 2021.
+ Thông qua kế hoạch ngân sách về lương thưởng cho cấp 
quản lý và nhân viên năm 2021.
+ Thông qua việc bộ nhiệm các thành viên thuộc Ủy ban 
Nhân sự và Lương thưởng và ủy ban Quản lý rủi ro.

2 02/NQ-HĐQT.2021 01/04/2021

- HĐQT thông qua nội dung sau đây:
+ Thông qua việc thay đổi vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng 
quản trị của Công ty.
+ Xem xét số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 
31/12/2020
+ Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đòng quản trị có 
quyền quyết định/ Ký tất cả các chứng cứ liên quan đến 
ngân hàng.
+ Thông qua việc sắp xếp, tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021 và xem xét các vấn đề liên quan đến 
Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021.
+ Xem xét trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 
về việc chia cổ tức trong năm 2021 (dựa trên kết quả kinh 
doanh năm 2020)
+ Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Quản lý rủi 
ro sắp xếp, tổ chức hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ.
+ Xem xét việc thay đổi thành viên trong ban kiểm soát của 
Công ty để trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021.

3 02A/NQ-HĐQT.2021 01/04/2021
   Ủy quyền vốn vay, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Bang-
kok Đại Chúng TNHH – CN Tp. HCM.

STT
Số nghị quyết/ Quyết 

định
Ngày Nội dung

4 02B/NQ-HĐQT.2021 01/04/2021
Ủy quyền vốn vay, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH 
CTBC

5 02C/NQ-HĐQT.2021 01/04/2021
Ủy quyền vốn vay, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Malay-
an Banking Berhad

6 02D/NQ-HĐQT.2021 26/04/2021
Ủy quyền vốn vay, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH 
MTV Shinhan VN – CN Biên Hòa.

7 03/NQ-HĐQT.2021 02/06/2021

HĐQT thông qua nội dung sau đây:
+ Thông qua việc bầu Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông 
thưởng niên năm 2021.
+ Thông qua công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021.

8 04/NQ-HDQT.2021 11/08/2021

HĐQT thông qua nội dung sau đây
+ Thông qua báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021.
+ Thông qua việc đầu tư máy móc thiết bị lần 1 năm 2021.

9 05A/NQ-HĐQT.2021 28/10/2021
HĐQT thông qua việc sắp xếp, tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông bất thường lần 1 năm 2021 và xem xét các vấn đề liên 
quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

10 05B/NQ-HĐQT.2021 28/10/2021

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tiếp tục duy trì các 
giao dịch thương mại, ký kết các hợp đồng kinh tế liên quan 
đến hoạt dộng sản xuất kinh doanh giữa Công ty Cổ phần 
Bao bì Biên Hòa (SOVI) và các đơn vị là các bên liên quan.

11 05C/NQ-HĐQT.2021 28/10/2021
HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

12 05D/NQ-HĐQT.2021 28/10/2021

HĐQT thông qua nội dung sau đây:
+ Thông qua báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021.
+ Thông qua việc ủy quyền nguyên tắc của Công ty cho các 
cấp quản lý.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN67 68



BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

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

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Krasame Singhakul Trưởng BKS 09/12/2020 19/04/2023
2 Ông Wattana Intachoom TV BKS 09/12/2020 19/04/2023
3 Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm TV BKS 09/12/2020 02/06/2021
4 Theamhathai Tibfan TV BKS 02/06/2021 19/04/2023

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên HĐQT
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham dự họp

1 Ông Krasame Singhakul 2/2 100%
2 Ông Wattana Intachoom 2/2 100%
3 Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm 1/1 100% Miễn nhiệm
4 Theamhathai Tibfan 1/1 100% Bắt đầu nhiệm kỳ

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU 
HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

 Ban Kiểm Soát đã thực hiện chức 
năng giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều 
hành trong việc quản lý và điều hành Công 
ty. Thực hiện việc đánh giá, giám sát tình 
hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi 
nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho 
Hội Đồng Quản Trị trong các kỳ họp định 
kỳ.

 Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát 
nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban điều hành 
đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện 
nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên 
thông qua. Xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều 
hành Công ty, thảo luận và quyết nghị về những 
vấn đề chính yếu của Công ty. Các biên bản, Nghị 
quyết của HĐQT được Thư ký Công ty ghi chép 
biên bản đầy đủ và công bố thông tin đúng thời 
hạn theo các nội dung đã thống nhất thông qua và 
được Ban điều hành triển khai thực hiện.

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀ 
HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

• Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Ban kiểm soát 
đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; 
triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều 
hành. Cụ thể bao gồm:

• Kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành; kiểm tra các tờ trình của Giám 
đốc, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

• Góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD chung của 
Công ty tại các cuộc họp HĐQT.

• Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong thời gian qua.
• Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và 

Ban giám đốc theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động; nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
• Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời 

điểm cung cấp cho Hội đồng quản trị. Nhờ đó, BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của công ty, có ý 
kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của Công ty.
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BAN KIỂM SOÁT

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO, LƯƠNG, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM 
SOÁT

Trong năm 2021, Công ty đã chi thù lao, lương, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều 
hành, Ban kiểm soát là 4.537.787.168 đồng.

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và 
người quản lý khác đang là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

STT Tên tổ chức
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty

Giá trị giao dịch Ghi chú

Giá trị (Mua) Giá trị (Bán)

1
Công ty TNHH Giấy Kraft 
Vina

Công ty liên 
quan

          
340.648.595.942

       23.973.688.000 Hàng hóa

2
Công ty Cổ phần Bao bì Tín 
Thành

Công ty liên 
quan

0          8.031.595.476 Hàng hóa

3 Công ty Công nghiệp Tân Á
Công ty liên 
quan

2.184.705.900          3.934.352.010 Hàng hóa

4
Công ty TNHH Sản xuất 
Bao Bì Alcamax (Việt Nam)

Công ty liên 
quan

                 
471.573.100 

3.931.023.405 Hàng hóa

5
Công ty TNHH Sản xuất 
Bao Bì Packamex (Việt 
Nam)

Công ty liên 
quan

                 
159.125.600 

48.970.000 Hàng hóa

6
Thai Containers Group Co., 
Ltd.

Công ty liên 
quan

              
6.070.567.372 

0 Dịch vụ

7 PT Fajar Surya Wisesa TBK
Công ty liên 
quan

12.088.580.753 0 Hàng hóa

8 PT Dayasa Aria Prima
Công ty liên 
quan

2.422.855.218 0 Hàng hóa

9
Công ty CP Sản Xuất Nhựa 
Duy Tân

Công ty liên 
quan

139.868.180 11.388.605.845 Hàng hóa
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN

•  Ý kiến kiểm toán viên

•  Báo cáo tài chính được kiểm toán 2021
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Biên Hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
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