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Kính thöa :   
Caùc quyù vò ñaïi bieåu cổ đông  vaø khaùch quyù 

        
 Hoâm nay , chuùng ta  cuøng nhau toång keát nhöõng thaønh töïu trong hoạt 

ñoäng sản xuaát  – kinh doanh cuûa naêm 2012 – Moät naêm noã löïc phaán ñaáu cuûa 
Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty cuøng vôùi caùn boä coâng 
nhaân toaøn Coâng ty; ñoàng thôøi xaây döïng nhöõng keá hoaïch vaø giaûi phaùp tích 
cöïc nhaát nhaèm thöïc hieän thaéng lôïi keá hoaïch saûn xuaát – kinh doanh naêm 
2013 vôùi phöông chaâm ñaûm baûo söï phaùt trieån beàn vöõng vaø oån ñònh cuûa coâng 
ty,  ñaûm baûo lôïi ích cuûa coå ñoâng vaø töøng böôùc naâng cao  ñôøi soáng caùn boä – 
coâng nhaân  trong boái caûnh neàn kinh teá theá giôùi vaãn coøn tieàm aån nhöõng baát 
oån vaø ruûi ro khoù löôøng.  

 
 
Kính thöa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng! 
 
Thay maët Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, toâi xin baùo caùo caùc keát quaû maø Coâng ty 

cao su coå phaàn Ñoàng Phuù ñaõ phaán ñaáu ñaït ñöôïc trong naêm 2012.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHAÀN I 
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TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC  SAÛN XUAÁT – KINH DOANH 
VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY NAÊM 2012 

----------------------------   
I. ÑAÙNH GIAÙ TÌNH HÌNH: 
 

Năm 2012, cùng với những nền tảng thắng lợi trong hoạt động SX-KD 
năm 2011 chúng ta có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều khó khăn thách 
thức:  

* Thứ nhất: Kinh tế toàn cầu vẫn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng, sự 
đình trệ sản xuất của các ngành công nghiệp có sử dụng nguyên liệu cao su 
thiên nhiên làm cho giá bán liên tục giảm mạnh so với năm 2011. Giá cả thị 
trường tiêu dùng có ổn định nhưng vẫn ở mức cao làm ảnh hưởng nhiều đến 
đời sống của người lao động và giá thành sản phẩm. 

Tình hình thời tiết năm 2012 có nhiều bất lợi cho công tác thu hoạch mủ, 
bệnh phấn trắng trên vườn cây từ trung bình đến nặng và bệnh Corynespora 
vẫn còn phát sinh tiềm ẩn. 

* Thứ hai: Việc thực hiện kế hoạch phát triển tại các dự án của Công ty 
gặp nhiều trở ngại, như:  

- Triển khai phát triển mở rộng tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - 
Đắk Nông chưa có tiến triển thuận lợi. 

- Chưa triển khai nhận được đất tại Công ty Đồng Phú Senoul, Vương 
quốc Campuchia.  

Những trở ngại trên có ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể của Công ty.  

Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết gắn bó, tinh thần trách nhiệm với 
công việc, tính năng động, sáng tạo cố gắng phấn đấu khắc phục khó khăn của 
CB-CNLĐ. Hơn nữa, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời và hiệu quả 
của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các cấp chính quyền 
địa phương; trong năm qua Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã thực hiện 
thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra. 

 
II . CAÙC KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH CHÍNH naêm 

2012  : 
1.Kết quả sản xuất kinh doanh chính : 
- Dieän tích vöôøn caây kinh doanh :   7.121 ha 

- Saûn löôïng khai thaùc  : 16.368 taán = 109,12% keá hoaïch. 
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- Naêng suaát ñaït 2,3 taán / ha, naêm thöù tö lieân tieáp laø coâng ty coù naêng 

suaát cao  nhaát trong Taäp ñoaøn CN cao su Vieät Nam. 

- Saûn löôïng tieâu thu:      19.575 taán  
- Troàng  taùi canh :          240  ha 

- Doanh thu :     + Keá hoaïch naêm 2012     :  1.532        tyû ñoàng 

                         + Thöïc hieän naêm 2012   :   1.464,593 tyû ñoàng 

                 Doanh thu naêm 2012 ñaït 95,6 % keá hoaïch. 
- Lôïi nhuaän tröôùc thueá:   + Keá hoaïch naêm 2012     :   529 tyû ñoàng 

                                       + Thöïc hieän naêm 2012    :    584,8 tyû ñoàng 

                Lôïi nhuaän tröôùc thueá naêm 2012 ñaït   110,52% keá hoaïch 

- Thu nhaäp bình quaân ñaït treân  8.200.000 ñ/ ngöôøi / thaùng (đchỉ đạt 
78,8% so với năm 2011) 

 
Nhìn chung, do chòu aûnh höôûng cuûa suy thoaùi kinh teá theá giôùi neân naêm 

2012 cuõng laø moät naêm khoù khaên cuûa kinh teá Vieät Nam noùi chung vaø Coâng 
ty noùi rieâng. Giaù caû cao su treân thò tröôøng theá giôùi giaûm saâu, aûnh höôûng ñeán 
doanh thu cuûa Coâng ty khoâng ñaït keá hoaïch maëc duø saûn löôïng coù vöôït keá 
hoaïch. Buø laïi, nhôø taêng saûn löôïng, kieåm soaùt chaët cheõ chi phí saûn xuaát, haï 
giaù thaønh saûn phaåm vaø taêng lôïi nhuaän ôû caû phaàn baùn goã caây cao su vaø hoaït 
ñoäng taøi chính neân toång lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûa Coâng ty vöôït keá hoaïch 
treân 10%.  

( Quyù vò coå ñoâng vaø ñaïi bieåu  xem chi tieát trong Baùo caùo taøi chính 
rieâng naêm 2012 ñöôïc ñính keøm) 

 

2. Công tác trồng mới tái canh và chăm sóc: 

Diện tích tái canh năm 2012 tại Công ty là 239,95 ha. Với tỷ lệ sống 
100% trong đó tỷ lệ cây 4 tầng lá trở lên chiếm 97% . 

Diện tích trồng mới tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Kratie là 
1.122,85 ha, với tỷ lệ sống 100 % sinh trưởng đạt chất lượng tốt. 

Diện tích chăm sóc KTCB năm 2012 là 2.299 ha được chú trọng, công 
tác chăm sóc, bón phân, bảo vệ thực vật thực hiện đúng quy trình, 100% diện 
tích KTCB được trồng thảm phủ họ đậu (Kudzu). Trong năm 2012 Công ty 
triển khai phương pháp ép xanh cho vườn cây KTCB, xây dựng hệ thống 
chống xói mòn, đào hố tích mùn… phấn đấu đưa vườn cây vào khai thác sớm. 

Trong năm 2012 bệnh Corynespora cơ bản đã được khống chế, vườn cây 
đã được phục hồi. 



 

Baùo caùo cuûa HÑQT taïi ÑHÑ coå ñoâng thöôøng nieân 2013   

 

 

4

 3. Về đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư vào các Công ty con, Công ty 
liên kết: 

Vốn đầu tư năm 2012 thực hiện được hơn 207,1 tỷ đồng, chủ yếu góp 
vốn đầu tư các dự án phát triển mở rộng Công ty và những công trình phục vụ 
sản xuất. Trong đầu tư xây dựng cơ bản lãnh đạo Công ty luôn có sự bàn bạc 
và nghiên cứu đảm bảo đầu tư có trọng điểm để đưa vào sử dụng có hiệu quả, 
đúng trình tự xây dựng cơ bản và pháp luật, không có tình trạng đầu tư lãng 
phí . 

4. Về Công tác chế biến: 

Xí nghiệp chế biến Thuận Phú và Nhà máy chế biến Tân Lập vẫn duy trì 
tốt kế hoạch chế biến của Công ty. Tổng sản lượng thành phẩm chế biến trong 
năm đạt 21.725 tấn. Trong năm đã gia công chế biến cho Công ty TNHH 
MTV Cao su Bình Phước 2.617 tấn. Các Nông trường - Xí nghiệp - Nhà máy 
kết hợp với phòng Kỹ thuật Công ty, tăng cường kiểm tra nguyên liệu đầu 
vào, sản phẩm sản xuất ra đều đạt tiêu chuẩn ổn định, thỏa mãn các yêu cầu 
khắt khe của khách hàng, cùng với cơ cấu sản phẩm hợp lý Công ty Cổ phần 
Cao su Đồng Phú sẽ giải quyết tốt công tác tiêu thụ sản phẩm trong những 
năm kế tiếp. 

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty chú trọng. 
Các công trình xử lý khí thải, chất thải rắn đã hoàn chỉnh, XNCB Thuận Phú 
đã được Sở Tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành các 
công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. Nhà máy chế biến Tân Lập đã hoàn 
thành hồ sơ và tiến hành xin cấp giấy xác nhận ĐTM theo 
QCVN39:2011/BTNMT. 

5. Về Tổ chức - LĐTL:  

Công tác tổ chức lao động, quản lý quỹ lương của các đơn vị trực thuộc 
được chú trọng. Việc giao số cây/ phần cạo vượt định mức được Công ty chấn 
chỉnh kịp thời, các đơn vị kịp thời được điều chỉnh kế hoạch sản lượng, trả hết 
đơn giá tiền lương giao khoán, kịp thời chi trả tiền lương, tiền thưởng,  tổ 
chức tốt bữa ăn giữa ca cho công nhân, duy trì tốt công tác vệ sinh an toàn lao 
động ... Những cố gắng trên đây của chúng ta đã góp phần tạo ra những kết 
quả đáng ghi nhận, đó là: 

- Thu nhập bình quân của công nhân đạt 8.200.000 đ/tháng/người; giảm 
2.200.000 đ/tháng/người so với năm 2011(năm 2011 đạt 10.400.000đ/ tháng).  
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  Việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai các khoản chi phí khoán, 
tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách làm cho người lao động tin 
tưởng và có trách nhiệm trong lao động.  

6. Veà caùc maët coâng taùc khaùc: 
Công tác bảo vệ sản phẩm và an ninh trật tự trên địa bàn: Lực lượng bảo 

vệ Công ty hiện có 222 người đã được kiện toàn và củng cố, cùng với việc 
tăng cường mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương, nâng cao vai trò 
hoạt động của Ban chỉ huy thống nhất về cơ bản đã lập lại được trật tự trên 
địa bàn.  

Năm 2012, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo kịp thời, kiên quyết giữ 
vững trật tự tại các điểm nóng về an ninh trật tự. Tình trạng trộm cắp mủ giảm 
đáng kể, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2012. 

 
 
 

PHAÀN II 
CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

 
I./ Hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty môùi ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng 

nieân 2012 baàu ra goàm 5 thaønh vieân, trong ñoù coù 2 thaønh vieân khoâng ñieàu 
haønh. Do coâng ty coù nhieàu döï aùn phaùt trieån môû roäng caû trong vaø ngoaøi nöôùc 
daãn ñeán khoái löôïng coâng vieäc khaù nhieàu , gaây nhieàu aùp löïc ; tuy nhieân caùc 
thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty ñaõ hoaøn thaønh toát chöùc traùch maø Ñaïi 
hoäi ñoàng coå ñoâng giao , quaûn lyù vaø chæ ñaïo caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh 
doanh cuûa coâng ty ñaït hieäu quaû cao ñaùp öùng ñöôïc söï kyø voïng cuûa coå ñoâng . 
Caùc quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò ñöôïc hieän thöïc hoùa baèng keát quaû saûn 
xuaát kinh doanh naêm 2012 nhö phaàn ñaùnh giaù ôû treân .  

Theo Quy ñònh cuûa Thoâng tö 121/2012/TT-BTC ngaøy 26/07/2012 cuûa 
Boä Taøi chính quy ñònh veà tyû leä thaønh vieân HÑQT ñoäc laäp cuûa caùc Coâng ty 
nieâm yeát toái thieåu phaûi laø 1/3. Taïi Ñaïi hoäi naøy, caùc coå ñoâng chuùng ta seõ baøn 
baïc vaø baàu boå sung thaønh vieân HÑQT cho nhieäm kyø môùi 2012-2016 nhaèm 
ñaït tyû leä quy ñònh. Beân caïnh ñoù, caùc coå ñoâng chuùng ta cuõng seõ thaûo luaän 
vieäc chænh söûa ñieàu leä theo ñuùng ñieàu leä maãu coâng ty nieâm yeát ñöôïc ban 
haønh theo Thoâng tö treân. 
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II./ Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của 
Hội đồng quản trị; 

Trong naêm 2012, HÑQT ñaõ tieán haønh trieäu taäp hoïp 05 laàn .Caùc cuoäc 
hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò ñeàu ñaûm baûo ñuùng thuû tuïc theo quy ñònh cuûa luaät 
doanh nghieäp vaø ñieàu leä coâng ty. Caùc vaán ñeà chæ ñaïo vaø  quaûn lyù hoaït ñoäng 
saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty ñeàu ñöôïc caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò 
baøn baïc coâng khai vaø bieåu quyeát  . 

Caùc quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò  trong naêm 2012 goàm : 
1. Baàu Chuû tòch HÑQT vaø boå nhieäm Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh. 
2. Phaân coâng nhieäm vuï caùc thaønh vieân HÑQT 
3. Pheâ duyeät vaø boå nhieäm caùc chöùc danh thay ñoåi trong boä maùy quaûn 

lyù thuoäc thaåm quyeàn taïi caùc ñôn vò tröïc thuoäc trong coâng ty . 
4. Cöû ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán taïi caùc coâng ty con , coâng ty lieân keát ... 
5. Ban haønh quy cheá traû löông , thöôûng naêm 2012. 
6.Thoâng qua Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Quyù 

I,II,III,IV naêm 2012. 
7. Trieån khai keá hoaïch mua coå phieáu quyõ tuy nhieân khoâng thöïc hieän 

ñöôïc vì giaù khoâng giaûm ñeán möùc döï kieán ñeå mua vaøo. 
8. Kieåm tra , ñaùnh giaù  vaø boå sung kòp thôøi keá hoaïch voán ñaàu tö theo 

tieán ñoä thöïc hieän caùc döï aùn cuûa coâng ty . 
9.Thoâng qua keá hoaïch chi traû coå töùc coøn laïi cuûa naêm 2011 vaø  ñôït 1 

naêm 2012 laø 15% baèng tieàn maët. 
10.Thoâng qua Baùo caùo Toång keát hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh  naêm 

2012 vaø Döï thaûo keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2013 ñeå trình Ñaïi hoäi 
ñoàng coå ñoâng . 

11. Thoâng qua caùc tôø trình vaø baùo caùo khaùc ñeå trình Ñaïi hoäi ñoàng coå 
ñoâng. 
 
III./ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành : 

Haøng quyù , Hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty ñeàu tieán haønh thoâng qua baùo caùo 
keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø baøn keá hoaïch quyù sau do Toång 
giaùm ñoác trình baøy . Caùc döï aùn phaùt trieån môû roäng coâng ty ñeàu ñöôïc Hoäi 
ñoàng quaûn trò hoïp baøn daân chuû coâng khai vaø coù traùch nhieäm cao . Haøng quyù 
ñeàu coù thoâng qua kieåm tra tieán ñoä thöïc hieän vaø baøn caùc giaûi phaùp xöû lyù caùc 
tình huoáng phaùt sinh do ban Toång giaùm ñoác trình . 

Hoaït ñoäng giaùm saùt ñöôïc tieán haønh chaët cheõ theo ñuùng quy ñònh cuûa 
Phaùp luaät vaø ñieàu leä coâng ty . 
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IV./Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý : 
Hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty thöïc hieän vieäc kieåm tra, giaùm saùt caùc caùn boä 

quaûn lyù cuûa Cty thoâng qua keát quaû hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao vaø ñaùnh 
giaù phaân loaïi cuoái naêm. 

Vieäc boå nhieäm , mieãn nhieäm caùc chöùc danh caùn boä quaûn lyù cuûa coâng ty 
theo ñuùng trình töï vaø ñuùng quy ñònh cuûa Ñieàu leä . 
 

 
PHAÀN III 

NHIEÄM VUÏ KEÁ HOAÏCH NAÊM 2013 
 

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2012. 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. CB.CN-LĐ Công ty Cổ phần Cao 
su Đồng Phú phấn đấu hoàn thành những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Tổ chức chăm sóc và khai thác 7.400 ha vườn cây kinh doanh, phấn 
đấu đạt sản lượng 15.080 tấn, năng suất vườn cây đạt  2,04 tấn/ ha. 

- Phấn đấu thu mua sản lượng cao su tiểu điền trên địa bàn đạt 4.000 tấn 
và xây dựng được uy tín của Công ty đối với các hộ tiểu điền.   

- Chăm sóc đúng quy trình 1.803,21 ha diện tích KTCB, đảm bảo giữ 
được mật độ và tăng trưởng tốt và đưa vào khai thác đúng kế hoạch. 

- Tái canh 364,6 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%, trong đó có 100% cây 4 
tầng lá trở lên. 

- Tạo những điều kiện thuận lợi nhất để trồng mới 230 ha tại Công ty Cổ 
phần Cao su Đồng Phú - Kratie. Đảm bảo tỷ lệ sống đạt 100%. 

- Tiến hành khảo sát và xây dựng các nhà máy chế biến mủ RSS tại 
Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông, Công ty CP Cao su Đồng Phú –
Kratie và Nông trường Cao su Tân Hưng. 

- Phấn đấu thu nhập bình quân đạt trên 8.000.000 đ/người/tháng . 

- Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 100 căn nhà ở cho CB – CNLĐ, 
dự kiến 3 tỷ đồng. 

- Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ các Công ty con và Công 
ty liên kết 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.  
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- Caùc chæ tieâu taøi chính cô baûn cho naêm 2013 nhö sau : 

+ Diện tích VC kinh doanh :  7.400 ha 

 Sản lượng :      15.080 tấn 

 Năng suất bình quân :  2,04 tấn/ha. 

+ Giá bán bình quân :         62 triệu đồng/tấn. 

   Giá thành  bình quân :    40,4 triệu đồng/tấn ( không kể mủ thu 
mua) 

+ Tổng lợi nhuận trước thuế :    515 tỷ đồng . 

+ Tổng vốn đầu tư  XDCB & đầu tư tài chính :   459,6 tỷ đồng 

  Trong đó :   _ Đầu tư tại Công ty :    108,3 tỷ đồng 

     _ Đầu tư các dự án :       351,3 tỷ đồng 

        + Phaân phoái lôïi nhuaän : 
Tổng lợi nhuận trước thuế :            515.000.000.000 đ 

 Sau khi nộp thuế thu nhập DN theo quy định 

 Lợi nhuận còn lại được phân phối: 

    Trích quỹ dự phòng 10%: 

    Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10 - 15%. 

    Quỹ đầu tư phát triển 10%  

    Chia cổ tức 30% /mệnh giá 

    Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau. 

- Căn cứ tình hình tài chính của Công ty và giá cổ phiếu trên thị trường 
chứng khoán, triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2013. 

 
Kính chuùc caùc quyù vò cổ đông, khaùch quyù vaø toaøn theå CB.CNV 

nhieàu söùc khoûe, an khang vaø thònh vöôïng. 
                                                                     

 T/M HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ  
                                                                                      CHUÛ TÒCH 
                                


