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PHẦN I 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

I. Hội đồng Quản trị Công ty 

Hội đồng Quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 05 thành viên: 03 

thành viên tham gia điều hành và 02 thành viên độc lập, không điều hành. 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Mai Huỳnh Nhật Chủ tịch HĐQT Chuyên trách. 

2 Đặng Gia Anh Nguyên Chủ tịch HĐQT 
Về hưu theo chế độ từ 

01/07/2018. 

3 Hồ Cường 
Thành viên HĐQT 

Tổng Giám đốc 
 

4 Nguyễn Văn Thái Thành viên HĐQT Thành viên độc lập 

5 Trần Thị Kim Thanh Thành viên HĐQT Thành viên độc lập 

6 Phạm Ngọc Huy 
Thành viên HĐQT 

Kế toán trưởng 

Được bầu làm TV.HĐQT từ 

ngày 21/06/2018. 

 Ông Mai Huỳnh Nhật được bầu làm Chủ tịch HĐQT (người đại diện phần vốn Nhà 

nước tại Công ty CPCS Đồng Phú)  thay thế Ông Đặng Gia Anh- Nguyên Chủ tịch HĐQT 

nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/07/2018.  

II. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị 

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

quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ, quy chế Quản 

trị của Công ty CPCS Đồng Phú. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn 

của một thành viên HĐQT theo đúng Điều lệ, quy chế Quản trị của Công ty và sự phân 

công của Chủ tịch HĐQT một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức 

nghề nghiệp của thành viên HĐQT; luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ 

đông công ty. 

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp (trong đó 02 cuộc họp 

tiến hành bằng hình thức lấy phiếu ý kiến) với sự có mặt đầy đủ của các thành viên HĐQT 



để tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty và triển khai các 

nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của HĐQT trong thời gian tới. 

Các cuộc họp Hội đồng Quản trị đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty đều được các thành viên HĐQT bàn bạc công khai, dân chủ, trách 

nhiệm và biểu quyết. 

Các quyết định của Hội đồng Quản trị 

 Phê duyệt và bổ nhiệm các chức danh thay đổi trong bộ máy quản lý thuộc thẩm 

quyền tại các đơn vị trực thuộc trong công ty và các công ty con; 

 Thông qua Báo cáo SX-KD và Báo cáo tài chính hàng quý; 

 Kiểm tra, đánh giá và bổ sung kịp thời kế hoạch vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện 

các dự án công ty; 

 Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 và cổ tức đợt 1 năm 2018; 

 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Dự thảo 

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông; 

 Thông qua các tờ trình và báo cáo khác để trình Đại hội đồng cổ đông. 

III. Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý 

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

và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hằng ngày của Công ty. 

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

hiện theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Do thực hiện 

đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc và Ban Kiểm soát nhịp nhàng và  hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban 

Tổng Giám đốc không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng Quản trị và của Ban Kiểm 

soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng 

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

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

các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền 

lợi của các cổ đông Công ty.  

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

sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng Quản trị, những khó khăn, 

thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế 

nắm bắt được, Hội đồng Quản trị tổ chức họp xem xét đánh giá kết quả điều hành trong 

quý và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

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

công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. 

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc 



thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ 

và đột xuất. 

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

nghiệp và quản lý. Năm 2018, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tuân 

thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

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

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

doanh, lợi nhuận năm 2018 của Công ty đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

 

PHẦN II 

BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SX – KD CHÍNH NĂM 2018 

1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ 

Năm 2018 kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại với nhiều yếu tố khó lường. 

Thương mại toàn cầu chậm hơn dự báo do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung 

Quốc diễn ra ngày càng phức tạp. Trong khi đó, lạm phát toàn cầu có xu hướng cao tăng 

cao hơn năm 2017 do giá dầu bình quân tăng mạnh. 

Xét về nền kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 cao nhất kể từ 

năm 2008 trở về đây, đạt 7,08%, khá cao so với các nước trong khu vực. Chỉ số CPI duy 

trì ở mức ổn định, đạt 3,54%. Trong khi đó, thị trường cao su Việt Nam năm qua lại có 

nhiều biến động và khó khăn khi giá cao su liên tục sụt giảm mạnh do nguồn cung vượt 

quá nguồn cầu, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ngày càng 

gay gắt. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong năm 2018 xuất khẩu 

cao su thiên nhiên Việt Nam ước đạt 1,56 triệu tấn với giá trị khoảng 2,1 tỷ USD. Đơn giá 

xuất khẩu bình quân khoảng 1.338 USD/tấn. So với năm 2017, xuất khẩu cao su thiên 

nhiên 2018 tăng 13,3% về lượng và giảm 7% về giá trị, do giá cao su giảm 17,9%. 

Đối với Công ty CP cao su Đồng Phú, năm 2018, tổng diện tích cao su Công ty 

quản lý khai thác khoảng hơn 6,4 nghìn ha. Do cơ cấu vườn cây nhóm III chiếm tỷ trọng 

lớn khiến sản lượng khai thác năm 2018 giảm nhẹ so với năm trước. Chính vì vậy, hàng 

năm Công ty đều phải thực hiện việc thanh lý diện tích vườn cây hết chu kỳ khai thác và 

tái canh trồng mới diện tích vườn cây thanh lý trên, nhằm đảm bảo diện tích khai thác, đáp 

ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy cũng như nhu cầu của thị trường. Ngoài việc mở rộng 

diện tích trồng mới cao su công ty cũng chú trọng đến việc tái canh cây cao su nhằm thay 

đổi các loại giống có năng suất cao hơn. 

Trong năm 2018, tình hình tiêu thụ cao su gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng 

của biến động kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Nguồn cầu yếu cùng 

với sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường trong nước cũng như nước ngoài khiến giá cao 

su giảm mạnh so với năm 2018 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của 



Công ty. Tuy nhiên, nhờ duy trì cơ cấu sản phẩm hợp lý, chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng 

nhu cầu thị trường nên doanh thu tiêu thụ cao su vẫn luôn ổn định. 

Năm 2018, tuy lợi nhuận từ mủ cao su có giảm nhẹ so với năm 2017 do giá bán cao 

su giảm mạnh nhưng nhìn chung tổng lợi nhuận năm nay vẫn tăng 26,83% so với năm 

trước. Đóng góp vào sự gia tăng này là sự tăng mạnh của lợi nhuận từ hoạt động bán cây 

cao su thanh lý (tăng gần 160% so với năm 2017). 

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

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

Các nguồn thu nhập khác trong năm 2018 tăng gần 162% so với năm 2017. 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng được sự chỉ đạo, 

giúp đỡ kịp thời và hiệu quả của Lãnh đạo Tập đoàn CN cao su Việt Nam và các cấp chính 

quyền địa phương; sự đoàn kết gắn bó, tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo cố 

gắng phấn đấu khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty, năm 

2018 Công ty CP cao su Đồng Phú đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra. 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực 

hiện 

2017 

Kế hoạch 

2018 

Thực 

hiện 

2018 

Tăng/ 

Giảm so 

với KH 

Tăng/ 

Giảm so 

với 2017 

Sản lượng khai thác tấn 14.277 13.000 13.654 +5,03% -4,36% 

Năng suất bình quân tấn/ha 2,09 2,09 2,10 +0,48% +0,48% 

Giá bán bình quân trđ/tấn 39,9 33 32,9 -0,30% -17,54% 

Tổng doanh thu trđ 834.387 781.700 882.425 +12,89% +5,76% 

Tổng tài sản trđ 2.212.375   2.211.956   -0,02% 

Vốn chủ sở hữu trđ 2.013.681   1.829.104   -9,17% 

Lợi nhuận trước thuế trđ 241.872 245.770 306.762 +24,82% +26,83% 

Lợi nhuận sau thuế trđ 205.318 205.433 245.823 +19,66% +19,73% 

Thu nhập bình quân/tháng trđ 7,4 7,8 7,9 +1,28% +6,75% 

Tỷ suất LNST/Tổng Doanh thu % 24,61%   27,86%     

Tỷ suất LNST/Tổng tài sản 

(ROA) 
% 

9,13%   11,07%     

Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE) % 10,03%   12,61%     

Tỷ lệ chi trả cổ tức/mệnh giá % 60% 
Tối thiểu 

40% 
50% 

    

2. Tình hình sản xuất kinh doanh của các Công ty con 

 STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2018 TH 2018 Tỉ lệ đạt 

1 

Công ty CP Khu công nghiệp Bắc 

Đồng Phú: xây dựng kinh doanh hạ 

tầng khu công nghiệp.         

  Tổng doanh thu:  trđ 58.783 94.089 160,06% 

  Tổng chi phí:  trđ 38.976 62.077 159,27% 

  Lợi nhuận trước thuế:  trđ 19.807 32.012 161,62% 



  Lợi nhuận sau thuế: trđ 15.817 25.513 161,30% 

  Chia cổ tức (%/mệnh giá)  % 12% 20% 166,67% 

2 

Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng 

Phú: sản xuất nệm, gối từ cao su thiên 

nhiên.         

  Sản lượng nệm sản xuất:  cái  18.297 20.387 111,42% 

  Sản lượng gối sản xuất:  cái  40.981 45.568 111,19% 

  Tổng doanh thu:  trđ 75.525 82.627 109,40% 

  Tổng chi phí:   trđ 71.764 78.111 108,84% 

  Lợi nhuận trước thuế:  trđ 3.761 4.516 120,08% 

  Chưa chia cổ tức do đang còn lỗ lũy kế.         

3 

Công ty CP Cao su Đồng Phú – Đăk  

Nông: trồng, khai thác cao su thiên 

nhiên.         

  Tổng diện tích cao su ha 934,70 934,70 100,00% 

  

Trong đó: Diện tích vườn cây kinh 

doanh ha 834,90 834,90 100,00% 

  Sản lượng khai thác: tấn 750,00 990,92 132,12% 

  Sản lượng cao su thu mua: tấn 460,00 701,60 152,52% 

  Năng suất:  tấn/ha 0,90 1,19 132,12% 

  Sản lượng tiêu thụ: tấn 1.265 1.552,52 122,73% 

  Tổng doanh thu:  tấn 44.953 42.226 93,93% 

  Tổng chi phí:  trđ 44.858 45.040 100,41% 

  Lợi nhuận trước thuế:  trđ 95 -2.814   

4 

Công ty CP Cao su Đồng Phú – 

Kratie: trồng, khai thác chế biến cao 

su thiên nhiên.         

  Tổng diện tích: ha 5.149,68 5.149,68 100,00% 

  

Trong đó: Diện tích vườn cây kinh 

doanh ha 3.752,41 3.372,21 89,87% 

  Sản lượng khai thác: tấn 3.400 3.403,39 100,10% 

  Năng suất:  tấn/ha 0,91 1,01 111,39% 

  Sản lượng tiêu thụ: tấn 3.400 2.852,14 83,89% 

  Tổng doanh thu:  trđ 111.520 76.073 68,21% 

  Tổng chi phí: trđ 119.173 102.206 85,76% 

  Lợi nhuận trước thuế: trđ -7.653 -26.133 341,48% 

 

PHẦN III 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2019 

1. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 



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

định Pháp luật và Điều lệ, quy chế Quản trị của Công ty CPCS Đồng Phú. Các thành viên 

HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng Điều lệ, quy chế Quản trị của Công ty 

và sự phân công của Chủ tịch HĐQT một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, 

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

các cổ đông công ty. 

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

cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để 

giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội đồng Quản trị hợp tác chặt 

chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban 

Kiểm soát, tôn trọng tư cách khách quan độc lập của Ban Kiểm soát. Hội đồng Quản trị 

tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng và 

nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh, xủ lý các sai phạm theo 

đề xuất của Ban Kiểm soát. 

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

quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau: 

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

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

Quản trị Công ty; 

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

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

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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh  

Năm 2019, sẽ tiếp tục là những diễn biến khó lường đối với tình hình kinh tế thế 

giới cũng như thị trường cao su Việt Nam. Đây là thách thức đối với Công ty song cũng là 

cơ hội tốt để Công ty khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với tầm nhìn xuyên suốt 

và quyết tâm cao, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty CP cao su Đồng Phú sẽ vững vàng 

vượt qua những thách thức phía trước, đón nhận cơ hội và gặt hái những thành công trong 

thời gian tới. 

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2018, để ổn định sản xuất duy trì tốc 

độ thực hiện các dự án phát triển mở rộng Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho 

người lao động, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú phấn đấu hoàn thành những mục tiêu 

và nhiệm vụ cụ thể sau: 

 Tổ chức chăm sóc và khai thác 6.099,39 ha vườn cây kinh doanh, phấn đấu đạt sản 

lượng 12.300 tấn, năng suất vườn cây đạt 2,02 tấn/ha. 

 Phấn đấu thu mua sản lượng cao su tiểu điền trên địa bàn đạt 3.000 tấn và xây dựng 

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

 Chăm sóc đúng quy trình 2.746,18 ha diện tích KTCB, đảm bảo giữ được mật độ và 

tăng trưởng tốt nhằm đưa vào khai thác đúng kế hoạch. 



 Tái canh khoảng 492,12 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%, trong đó 100% cây 04 tầng lá 

trở lên. 

 Đưa vào hoạt động chính thức Nhà máy chế biến mủ tờ Tân Hưng. 

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

đồng/tháng/người. 

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

các kế hoạch phát triển, nhằm tận dụng nội lực để xây dựng Công ty phát triển mở 

rộng và bền vững, phù hợp với kế hoạch xây dựng Tập đoàn cao su trong tương lai. 

 Hoàn thành các thủ tục thành lập chi nhánh chế biến gỗ cao su Đồng Phú trực thuộc 

Công ty. 

 Liên kết đầu tư hoặc thí điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. 

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2019 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 
Kế hoạch 

Năm 2019 

So với 

Năm 2018 

1 Sản lượng khai thác tấn 13.654 12.300 -9,92% 

2 Sản lượng thu mua tấn 2.631 3.000 +14,03% 

3 Sản lượng chế biến tấn 16.735 15.300 -8,57% 

4 Sản lượng tiêu thụ tấn 16.557 15.500 -6,38% 

5 Giá bán bình quân trđ/tấn 32,9 33,0 +0,20% 

6 Tổng doanh thu trđ 882.425 728.534 -17,44% 

7 Lợi nhuận trước thuế trđ 306.762 229.789 -25,09% 

8 Cổ tức/Mệnh giá % 50% Khoảng 50%   

 Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính: 112.957 triệu đồng 

Trong đó: + Đầu tư tại Công ty:     99.065 triệu đồng 

   + Đầu tư các Dự án:     13.892 triệu đồng   

 Phân phối lợi nhuận 

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 229,789 tỷ đồng. Sau khi nộp thuế TNDN theo 

quy định, Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau: 

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển:   10% LNST 

+ Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi:  tương đương 03 tháng lương thực trả 

+ Chia cổ tức:     khoảng 50%/mệnh giá. 

+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý DN: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện. 

Kính trình. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 



 

  



 

  


