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KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 
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Kính thưa Qúy Cổ đông, 

Được sự cho phép của Hội đồng quản trị Công ty, hôm nay Công ty CP ĐTXD 

Cao su Phú Thịnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Thay mặt cho gần 900 cán bộ 

công nhân viên Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh,  Ban Tổng Giám đốc gửi đến toàn 

thể Quý Cổ đông báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và đề 

xuất mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 với các nội dung như sau: 

 

PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG NĂM 2021 

  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Đặc điểm tình hình 

1.1 Khó khăn 

Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế- xã hội trong nước lẫn quốc tế đối mặt nhiều 

khó khăn thách thức do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới 

phục hồi chậm, đại dịch gây tắc nghẽn trong chuỗi giá trị toàn cầu làm tăng giá nguyên 

vật liệu sản xuất ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm….đã tác động tiêu cực đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của ngành cao su nói chung và Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh 

nói riêng; 

Công ty nằm ở vùng sâu vùng xa, không tập trung nên việc tuyển dụng lao động 

gặp nhiều khó khăn có những thời điểm thiếu hụt lao động do bị cạnh tranh nguồn lao 

động với các khu công nghiệp, ảnh hưởng đến công tác sản xuất toàn Công ty. 

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh đã ảnh hưởng đến công việc quản lý, điều 

hành của Công ty. Đặc biệt thời điểm tháng 9/2021 phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 

16 của Thủ tướng Chính phủ. 

1.2 Thuận lợi 

Là công ty con của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng - trực thuộc Tập đoàn 

Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo mọi điều kiện 

từ các cấp Lãnh đạo, các cơ quan chính quyền địa phương để Công ty hoạt động và phát 

triển vững mạnh; 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát với diễn biến phức tạp, dưới sự 

lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã kịp thời đề ra các 
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phương án phù hợp, linh hoạt vừa phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn, sức 

khỏe, việc làm và thu nhập cho người lao động ổn định; 

Giá bán cao su năm 2021 cao hơn so với năm 2020 là 16% (39,6trđ/tấn/34 trđ/tấn ) 

Tuy còn những khó khăn nhất định, nhưng với những thuận lợi là cơ bản, nhờ có 

sự lãnh đạo kịp thời sâu sát của HĐQT Công ty, Ban TGĐ Công ty cùng với sự quyết 

tâm nổ lực của toàn thể CBCNV-LĐ, Công ty đã vượt qua khó khăn, đạt được những kết 

quả đáng tự hào được thể hiện qua các chỉ tiêu sau đây: 

2. Về công tác sản xuất 

2.1 Khai thác 

2.1.1 Sản lượng khai thác 

Năm 2021 tổng sản lượng mủ khai thác của toàn Công ty được 3.846,9 tấn, đạt 

122% kế hoạch (3.150 tấn). Chi tiết từng Nông trường như sau: 

NT Thống Nhất khai thác được 1.426,8 tấn, đạt 124,5% kế hoạch. 

NT Đắk Ơ khai thác được 2.420,1 tấn, đạt 120,7% kế hoạch. 

 

Bảng so sánh sản lượng khai thác năm 2021 so với năm 2020. (ĐVT: Tấn) 

 

Năng suất vườn cây: Bình quân toàn Công ty đạt 1,92 tấn/ha, trong đó NT Thống 

Nhất đạt 1,78 tấn/ha; NT Đăk Ơ đạt 2,01 tấn/ha duy trì năng suất vườn cây cao. 

2.1.2 Công tác tận thu mủ 

Công tác tận thu mủ được các đơn vị thực hiện tương đối tốt, công tác trang bị vật 

tư được đảm bảo nên lượng mủ tận thu được ổn định, góp phần nâng cao sản lượng mủ 

của Công ty. Trong năm 2021 toàn Công ty đã tận thu được 728,4 tấn mủ tận thu các loại 

chiếm 19,27% trong tổng sản lượng, giảm 3,13% so với năm 2020. 

2.1.3 Chất lượng 

Công tác quản lý chất lượng vườn cây, quy trình kỹ thuật khai thác được thực hiện 

nghiêm túc. Tỷ lệ mủ nước trong tổng sản lượng chiếm 80,73%, hàm lượng DRC toàn 

Công ty bình quân đạt trên 33,3%. 

2.2 Thực hiện quy trình kỹ thuật 

Kỹ thuật khai thác năm 2021 toàn Công ty đạt loại giỏi, điểm trừ bình quân 2,13 

điểm, giảm 0,57 điểm so với cùng kỳ năm 2020. 

2.3 Công tác thu mua mủ nguyên liệu 

Trong năm 2021 mặc dù giá cả và thị trường thu mua cao su có nhiều biến động 

ảnh hưởng không tốt đến việc thu mua, song ban thu mua của Công ty đã tổ chức tốt, với 

chính sách thu mua hợp lý, đã thu mua được 3.504,96 tấn đạt 175% kế hoạch năm, cao 

hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 2.095 tấn góp phần tạo thêm việc làm và tăng thu nhập 

KH TH
Tỷ lệ

TH/KH
KH TH

Tỷ lệ

TH/KH
KH

Thực

 hiện

Tỷ lệ

TH/KH

Thống Nhất 1.310 1.323,81 101,05 1.146 1.426,87 124,51 -164 103,06 23,45

Đắk Ơ 2.290 2.335,05 101,97 2.004 2.420,07 120,76 -286 85,02 18,79

Công ty 3.600 3.658,86 101,64 3.150 3.846,94 122,13 -450 188,08 20,49

Nông Trường

NĂM 2020 NĂM 2021 Chênh lệch 2021-2020
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cho người lao động, góp phần tăng doanh thu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

2.4 Công tác chế biến, chất lượng  

2.4.1 Công tác chế biến 

Công ty luôn chú trọng, đổi mới quy trình, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, tích cực 

học hỏi, nghiên cứu và có nhiều sáng kiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu 

quả kinh doanh. 100% nguồn nguyên liệu mủ nước được chế biến trong ngày, chất lượng 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn.   

Lũy kế sản lượng chế biến toàn Cty năm 2021 là 7.110,87 tấn, đạt 138% kế hoạch 

Tập đoàn giao (5.150 tấn ) so với cùng kỳ năm 2020 số lượng cao hơn 2.283 tấn, về tỷ lệ 

cao hơn 52% kế hoạch. Trong đó: 

*Sản xuất tại NMCBM Phú Thịnh:  6.377,24 tấn 

+ Mủ Cty khai thác:  2.837,17 tấn  

+ Mủ tiểu điền:         3.540,07 tấn 

*Sản xuất tại NMCBM Long Hà:  733,635 tấn. 

2.4.2 Chất lượng sản phẩm 

Trong năm 2021 tổng sản phẩm chế biến trong toàn công ty là 7.110,87 tấn mủ các 

loại, trong đó sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu công ty là 3.570,8 tấn sản phẩm 

chế biến từ nguyên liệu thu mua 3.540,07 tấn. 

Các loại sản phẩm chế biến trong năm 2021 có chất lượng tốt, các chỉ tiêu chất 

lượng đạt được ổn định hơn so với năm 2020. Tỷ lệ sản phẩm đạt TCVN 3769:2016 trên 

99,5%. Đạt tiêu chuẩn chất lượng theo TCCS 112:2017 là 99,2 %. 

3. Công tác kinh doanh 

Công ty tiếp tục duy trì ký kết hợp đồng dài hạn với khách hàng, thực hiện tốt việc 

giao hàng theo đúng hợp đồng với khách hàng đã ký kết. Đồng thời, đàm phán ký kết hợp 

đồng bán chuyến tại từng thời điểm với giá bán tốt nhất, gắn với thường xuyên quan tâm 

thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng. Trong năm 2021, tổ chức tiêu thụ được 

7.029,283 tấn mủ thành phẩm các loại với giá bán bình quân trên 39,6 triệu đồng/tấn. 

4. Hoạt động tại Xí nghiệp chế biến gỗ Phú Thịnh 

Lĩnh vực chế biến gỗ trong năm bị tác động khá mạnh bởi dịch Covid-19; đầu năm 

Công ty không có đơn hàng, không tổ chức được việc thu hoạch gỗ do giãn cách xã hội. 

Trong năm 2021 XNCB Gỗ Phú Thịnh đã sản xuất và gia công được: 14.972 m³ phôi cao 

su đạt 82% kế hoạch năm (18.160 m³). 

Khối lượng gỗ phôi xuất bán là : 15.353 m³, đạt 84% kế hoạch năm (18.160 m³). 

Doanh thu 113,179 tỷ đồng đạt 87 % kế hoạch. 

Lợi nhuận ước đạt 6,258 tỷ đồng 103% kế hoạch. 

5. Công tác tài chính  

Trong tình hình giá bán cao su ở mức thấp, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc và toàn thể CB.CNV Công ty tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, 

làm việc hiệu quả; thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, chi tiêu trong 

kế hoạch, kiểm soát chi phí trong sản xuất để giảm chi phí giá thành, tăng lợi nhuận. Xây 

dựng kế hoạch quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, gắn với huy động các nguồn vốn, 

quản lý và hoàn trả vốn vay, lãi vay đạt hiệu quả.  
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Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm kịp thời, đồng thời 

công bố thông tin đúng thời hạn quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.  

Nhờ nắm bắt tốt về diễn biến thị trường, lãnh đạo Công ty đã chủ động trong bán 

hàng, điều tiết lượng hàng bán từng thời điểm, nắm bắt cơ hội để có giá bán tốt nhất, nhờ 

vậy các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.  

Tổng doanh thu đạt 392,468 tỷ đồng đạt 123% so với kế hoạch. 

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 34,600 tỷ đồng, đạt trên 147% so với kế hoạch. 

Nộp ngân sách Nhà nước 26,547 tỷ đồng đạt 111% so với kế hoạch.  

Qua số liệu trên cho thấy, các chỉ tiêu tài chính năm 2021 tăng trưởng so với thực 

hiện năm 2020 và vượt kế hoạch được giao năm 2021. 

6. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản 

Mục tiêu đầu tư của Công ty trong năm 2021 chủ yếu là phục vụ sản xuất đi đôi 

với việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng cuộc sống của CBCNV-LĐ, 

yên tâm công tác gắn bó lâu dài với Công ty. Trong năm Công ty đã triển khai xây dựng 

mới, đang đầu tư các công trình thiết yếu như: nhà công nhân, nhà vệ sinh, nhà bếp công 

nhân, chân bồn nước, khoan giếng tại các đơn vị, đường bê tông vận chuyển mủ, đường 

cấp phối sỏi đỏ, làm mái che xuất hàng, mở rộng mương đánh đông tại NMCB mủ, nhà 

kho tại cơ quan công ty, xây dựng cổng hàng rào NT Đắk Ơ, nhà làm việc tại nhà máy 

chế biến mủ… theo kế hoạch đã được phê duyệt phục vụ công tác sản xuất tại các đơn vị. 

Quản lý, giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa đường giao thông vận chuyển mủ, 

bảo dưỡng định kỳ đầu năm và công tác sữa chữa thường xuyên thiết bị, máy móc 

phương tiện phục vụ sản xuất tại Nhà máy, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và kịp thời phục vụ 

cho hoạt động sản xuất của Công ty. 

Nghiên cứu cải tiến công nghệ chế biến, nâng cấp trang thiết bị để nâng cao năng 

suất chế biến, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

7. Công tác tổ chức cán bộ 

Trong năm Cty đã kiện toàn lại bộ máy quản lý của Công ty: Hội đồng quản trị bổ 

nhiệm lại 01 PTGĐ Công ty, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Cty; Tổng Giám đốc Cty 

ra quyết định bổ nhiệm 01 trưởng phòng, 01 Phó Giám đốc Nông trường, 01 TB Nông 

nghiệp. Công tác bổ nhiệm được thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn. Thực hiện việc rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch 

cán bộ, lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 – 2025. 

Cử CBCNV – LĐ Công ty tham gia các lớp tập huấn tay nghề, nghiệp vụ do Tập 

đoàn CNCS Việt Nam và Công ty TNHH MTV CS Phú Riềng tổ chức nhằm đào tạo, 

nâng cao chất lượng lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động đào tạo lại, đào tạo 

mới tay nghề cho công nhân khai thác và tập huấn về công tác ATVSLĐ, phòng cháy 

chữa cháy. 

Được sự thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản 

trị Công ty đã ban hành bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

Hoàn thiện các quy chế quản lý của Công ty theo đúng quy định hiện hành của pháp luật 

và điều kiện thực tế của Công ty. 
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Hệ thống chính sách trong quản lý như chế độ tiền lương, thưởng luôn được xem 

xét thay đổi phù hợp vời từng giai đoạn và công khai, minh bạch. Hệ thống các kế hoạch 

SXKD được xây dựng trên cơ sở khoa học, tiên tiến, phát huy được tính chủ động sáng 

tạo của các cấp quản lý. 

8. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và chế độ chính sách: 

8.1  Thực hiện tiền lương và chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân 

Đến thời điểm 31/12/2021, tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công ty có 923 

người, trong đó: nữ 330, hợp đồng lao động dài hạn 417 người, lao động là đồng bào dân 

tộc thiểu số 444 người, chiếm tỷ lệ 48% trên tổng số lao động của đơn vị. 

Trong thời gian qua CBCNV-LĐ được phân công đã thể hiện tốt chức năng nhiệm 

vụ của mình. Các phòng ban chức năng Công ty phối hợp làm việc ngày càng tốt hơn, 

môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, đã tạo nên niềm tin, tạo động lực để cùng nhau 

vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

8.2  Về tiền lương – thưởng và các chế độ khác  

Mặc dù trong năm chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Ban điều 

hành Công ty tổ chức duy trì sản xuất, ổn định việc làm và bảo đảm thu nhập cho hơn 

900 CBCNVLĐ. Bình quân thu nhập từ lương, thưởng, ca trưa năm 2021 ước đạt 9,5 

trđ/người/tháng = 119% so với năm 2020. 

Các chế độ chính sách giải quyết kịp thời cho người lao động: Công ty đã chi trả 

chế độ ốm đau, thai sản; chi trợ cấp thôi việc; hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi 

Covid từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; đã cấp hàng bồi dưỡng 

độc hại đảm bảo 100% các đối tượng được hưởng nhận bằng hiện vật với chủng loại phù 

hợp; trang cấp bảo hộ lao động đến toàn thể CBCNV Công ty. 

Về chế độ tiền thưởng: Chi thưởng cho người lao động vào các dịp tết dương lịch, 

tết âm lịch, thưởng 15 năm thành lập Công ty, phong trào thi đua nước rút. 

8.3 Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV-LĐ và thực hiện an sinh xã hội 

Trong năm Ban lãnh đạo Công ty làm việc với cơ quan ban ngành tại địa phương 

tổ chức tiêm vắc xin phòng chống Covid – 19 cho toàn bộ CB.CNVLĐ trong Cty để 

người lao động yên tâm công tác và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ lao động 

quản lý.  

Về công tác xã hội: Nhân dịp tết cổ truyền Công ty tặng quà cho 200 hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số tại các xã trên địa bàn Công ty trú đóng và Công đoàn Cty tặng 109 phần 

quà cho CNVLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức tham quan du 

lịch trong nước cho CB.CNV tại Nha Trang cho 342 CB.CNVLĐ. 

9. Các phong trào thi đua lao động sản xuất 

Tham gia đầy đủ các hoạt động TDTT – VHVN do cấp trên phát động, đối với các 

đơn vị trực thuộc cũng đã tổ chức giao lưu VHVN – TDTT thông qua các ngày lễ lớn. 

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2021 Công ty đã được Tập đoàn và Công đoàn 

tặng bằng khen là đơn vị hoàn thành kế hoạch sản lượng sớm 40 ngày. Đồng thời được 

Tập đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công ty, tặng bằng khen cho tập thể CBCNV 

Nông trường cao su ĐăkƠ và Nông trường Cao su Thống Nhất đã đạt thành tích xuất sắc 

hoàn thành trước kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Bên cạnh đó Công ty tham gia 
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Hội diễn tuyên tuyền ca khúc Ngành cao su Việt Nam do Tập đoàn CNCS Việt Nam tổ 

chức và đạt giải khuyến khích toàn đoàn. 

10. Công tác An ninh trật tự 

Trong năm 2021 có xảy ra một vụ gây rối an ninh trật tự tại khu vực lô 27B 

khoảnh 7,8 TK 144 của Bà Lưu Thị Nguyệt tổ chức gây rối, chiếm đất dựng chòi trái 

phép. Hiện nay Nông trường Thống Nhất đã cử lực lượng bảo vệ canh giữ vườn cây để 

công nhân tiếp tục khai thác và đang phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương giải 

quyết dứt điểm vụ việc.  

Lực lượng bảo vệ trực, tổ xung kích, tổ tự quản thường xuyên tuần tra, canh gác 

bảo vệ trụ sở, xí nghiệp, nhà máy, vườn cây và sản phẩm trên vườn cây. 

11. Công tác khác 

11.1 Công tác quản lý đất đai 

Đối với các các dự án chưa đăng ký Giấy CNQSDĐ, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo 

các phòng chuyên môn chủ động tích cực liên hệ với Lãnh đạo các sở, ban, ngành để giải 

quyết các thủ tục còn vướng mắc liên quan đến nội dung, chủ trương của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh Bình Phước, đất đai tại các dự án trong toàn Công ty để sớm hoàn thiện thủ tục xin 

cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên trong công tác này ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

thì các thủ tục hành chính cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp 

Giấy CNQSDĐ các diện tích còn lại của Công ty. 

Đối với dự án Công ty Thể thao Phú Riềng đã hoàn thiện việc ký bản đồ địa chính, 

chờ quyết định của Tỉnh ủy Bình Phước để lập hồ sơ xin cấp Giấy CNQSDĐ. 

Các dự án liên doanh với huyện Bù Đăng tại NT Thống Nhất, trong năm đã làm 

việc với các phòng ban liên quan chủ huyện Bù Đăng và đơn vị đo đạt đang lập bản đồ 

địa chính để hoàn thiện các bước tiếp theo trong việc đăng ký Giấy CNQSDĐ. 

11.2 Công tác bảo vệ môi trường 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị với mục tiêu sản xuất thân 

thiện với môi trường, chấp hành nghiêm Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của 

Nhà nước về bảo vệ môi trường cho cộng đồng. 

Thực hiện kiểm tra, giám sát nhà máy trong việc vận hành hệ thống xử lý nước 

thải theo đúng quy trình, đảm bảo hiệu quả xử lý và tiết kiệm chi phí hóa chất, điện năng. 

Thực hiện báo cáo nước thải, thực hiện quản lý chất thải nguy hại, báo cáo giám 

sát, báo cáo định kỳ, khai phí môi trường theo quý gửi Chi cục môi trường tỉnh Bình 

Phước, quản lý thực hiện đầy đủ các thủ tục, giấy phép trong hoạt động môi trường đúng 

theo quy định của pháp luật.  

11.3 Công tác ISO 

Công ty thường xuyên thực hiện việc đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý ISO 

9001, 14001. Định kỳ tổ chức chứng nhận Bureu Veritas đã đánh giá hệ thống quản lý 

ISO đều đạt chuẩn. 

12. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19  

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường; trong năm 2021, 

Công ty đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm 

các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Bình Phước, 
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Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV CS Phú Riềng về việc tập 

trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó yêu cầu tất cả 

cán bộ, công nhân viên Công ty và khách đến quan hệ công tác đều phải đeo khẩu trang, 

sát khuẩn tay trước cổng bảo vệ Công ty. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 

Nhìn lại năm 2021 đã qua là một năm thành công đối với Công ty CP ĐTXD Cao 

su Phú Thịnh, trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch bệnh có nhiều diễn biến 

phức tạp, lao động biến động, thiên tai bão lũ, cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn 

tiếp tục kéo dài và biến chuyển khôn lường… đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của ngành cao su nói chung nhưng Công ty đã thực hiện đạt và vượt các 

chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao, cụ 

thể như sau:  

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị
Kế hoạch

2021

Thực hiện

2021

Tỷ lệ

%

1 Sản lượng khai thác Tấn 3.150 3.846,945         122   

2 Sản lượng thu mua Tấn 2.000 3.504,962         175   

3 Sản lượng cao su chế biến Tấn 5.150 7.110,870         138   

4 Sản lượng cao su tiêu thụ Tấn 5.150 7.029,283         136   

5 Gía bán thành phẩm cao su bq trđ/tấn 37,0 39,65         107   

6 Tổng Doanh thu triệu đồng 320.362 392.468         123   

7 Tổng chi phí triệu đồng 296.888 357.836         121   

8 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 23.474 34.600         147   

 

Để đạt được thành quả nổi bật trên là nhờ sự ủng hộ, tạo điều kiện từ lãnh đạo Tập 

đoàn, lãnh đạo địa phương và sự hỗ trợ từ các ban chuyên môn của Tập đoàn và Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Bên cạnh đó có sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị 

Công ty và sự quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai cụ thể các 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị 

và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công 

ty và quy định của pháp luật.  

Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc 

đã tích cực trong việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn rà soát, cắt 

giảm tất cả các chi phí không cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm giảm 

bớt chi phí, hạ giá thành; gắn với ban hành các hướng dẫn, các quy chế nhằm kiểm soát 

có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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PHẦN II 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 

 

Kính thưa Quý cổ đông, như chúng ta đã biết, theo dự báo năm 2022, giá mủ cao 

su có khả năng ổn định hoặc tốt hơn năm trước, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn 

phức tạp, xuất hiện một số biến chủng mới, nhưng hầu hết các nền kinh tế đang mở cửa 

trở lại, song lạm phát gia tăng; chi phí đầu vào sản xuất và logistic tăng; chiến tranh giữa 

Nga và Ucraina đang xảy ra... tất cả vấn đề dó đều ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh 

nói chung của kinh tế thế giới và Việt Nam và của ngành cao su nói riêng. Vì vậy Công 

ty cần tính toán, kiểm soát tốt các chi phí để đạt được doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch 

đề ra, đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho gần 900 CB.CNLĐ. Với 

những ưu, khuyết điểm còn tồn tại, những thuận lợi và khó khăn trước mắt, ban Lãnh đạo 

Công ty quyết tâm lãnh đạo CBCNV trong toàn Công ty thực hiện thắng lợi mọi nhiệm 

vụ trong năm 2022. Phấn đấu vì mục tiêu “ Tất cả vì lợi ích cổ đông – Vì cuộc sống 

người lao động – vì trách nhiệm cộng đồng”, những nhiệm vụ trọng tâm và phương 

hướng thực hiện như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tổng diện tích cao su quản lý:  2.026,76 ha 

 - Diện tích cao su kinh doanh :  1.984,58 ha 

 - Diện tích cao su KTCB : 0 ha 

2. Khai thác chế biến cao su:  

 - Sản lượng khai thác  :  3.200 tấn 

- Sản lượng chế biến  : 5.500 tấn 

+ Tự khai thác : 3.200 tấn 

+ Thu mua : 2.300 tấn 

3. Chế biến Gỗ :       

 - Sản lượng sản xuất: 18.000 m³ 

 - Sản lượng tiêu thụ :                                                 18.000 m³   

4.  Sản xuất kinh doanh : 
 - Sản lượng tiêu thụ: 5.500 tấn 

 + Cao su khai thác: 3.200 tấn 

 + Cao su thu mua:    2.300 tấn 

 - Giá thành sản xuất: 28,19 triệu đồng 

 - Chi phí QLDN: 2,64 triệu đồng 

 - Chi phí bán hàng: 0,30 triệu đồng 

 - Giá thành tiêu thụ: 31,13 triệu đồng 

 - Giá bán bình quân: 38 triệu đồng 

5. Tổng Doanh thu: 354.878 triệu đồng 

- Sản xuất kinh doanh cao su : 209.000 triệu đồng 

- Chế biến gỗ, kinh doanh khác : 145.853 triệu đồng 

- Hoạt động tài chính : 25 triệu đồng 

6. Tổng chi phí :                   327.866 triệu đồng 

7. Tổng lợi nhuận trước thuế : 27.012 triệu đồng 

8. Lợi nhuận sau thuế 21.610 triệu đồng 

9. Lao động tiền lương :  
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- Tổng số lao động : 830 người 

- Tổng quỹ tiền lương :  82.847 triệu đồng 

- Thu nhập bình quân : 8,1 triệu đồng/người/tháng 

10.Tổng nhu cầu vốn đầu tư:                           23.397 triệu đồng 

 

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH  

1. Công tác sản xuất 

1.1 Công tác khai thác 

Tập trung chỉ đạo SXKD tăng năng suất lao động, năng suất vườn cây để hạ giá 

thành sản phẩm. Chỉ đạo các nông trường thực hiện tốt các biện pháp để tận thu mủ nhằm 

nâng cao sản lượng, chất lượng nguyên liệu và thành phẩm. Công ty phấn đấu hoàn thành 

vượt mức kế hoạch sản lượng 3.200 tấn Tập đoàn CNCS Việt Nam giao, tỷ trọng mủ 

nước chiếm từ 80% trở lên trong tổng sản lượng khai thác. 

1.2 Công tác chăm sóc vườn cây KTCB 

Chăm sóc nâng cao chất lượng vườn cây bằng các biện pháp tổng hợp như: bón 

phân, phát hiện sớm và phòng trị có hiệu quả các loại bệnh, xử lý chống gãy đổ kịp thời. 

Chú trọng ưu tiên đầu tư lượng phân bón hợp lý cho những vườn cây trồng trên đất xấu, 

tăng trưởng chậm. Chủ động về công tác BVTV, đáp ứng phòng trị các loại bệnh kịp 

thời, không để lây lan trên diện rộng.  

1.3 Công tác thu mua mủ nguyên liệu 

Chủ động nắm bắt thị trường cao su tiểu điền, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

ban thu mua, mở rộng quy mô thu mua của các khu vực lân cận trên địa bàn Công ty 

đóng chân; phấn đấu thu mua trên 2.300 tấn. 

 1.4 Công tác chế biến, chất lượng  

Tổ chức chế biến hết sản lượng khai thác trên vườn cây của Công ty, sản lượng 

thu mua từ các hộ tiểu điền trên địa bàn, phấn đấu tổ chức chế biến nhập kho đạt trên 

5.500 tấn mủ thành phẩm các loại, mủ thành phẩm sản xuất ra đều đạt tiêu chuẩn xuất 

khẩu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy, đơn 

vị trong Công ty đảm bảo phù hợp với qui định của pháp luật. 

Tiếp tục nghiên cứu áp dựng các tiến bộ khoa học kỹ thuật , đổi mới quy trình và 

công nghệ chế biến, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tốt mọi nhu cầu của 

khách hàng. 

2. Công tác kinh doanh 

Cân đối nguồn hàng sản xuất từ mủ vườn cây Công ty và nguyên liệu mủ thu mua 

để đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng cho các hợp đồng đã ký kết, đồng thời duy trì tốt 

công tác chăm sóc khách hàng. 

Tham mưu lãnh đạo trong công tác thu mua nguyên liệu để nâng công suất nhà 

máy chế biến, bám sát thị trường để thu mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm vào thời 

điểm có lợi nhất. 

3. Hoạt động tại Xí nghiệp chế biến gỗ Phú Thịnh 

Xí nghiệp chế biến gỗ tiếp tục tìm kiếm nguồn nguyên liệu cao su thanh lý, mở 

rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ nhằm đảm bảo công tác sản xuất của xí nghiệp được 

thường xuyên, tạo việc làm cho người lao động đồng thời giảm chi phí khấu hao máy 
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móc thiết bị tăng lợi nhuận cho Công ty. Trong năm 2022 XNCB Gỗ Phú Thịnh phấn đấu 

hoàn thành kế hoạch sản xuất Tập đoàn giao là 18.000 m3  phôi cao su. Doanh thu đạt 

trên 145,85 tỷ đồng, lợi nhuận trên 6,5 tỷ đồng. 

4. Công tác tài chính 

Thực hiện tốt công tác soát xét báo cáo tài chính định kỳ và lập báo cáo tài chính 

kịp thời, đúng quy định; quản lý tốt chi phí, giá thành theo kế hoạch, qua đó đảm bảo 

hiệu quả sản xuất kinh doanh và ổn định thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa 

vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; đặc biệt đảm bảo tỷ lệ cổ tức theo nghị quyết 

đại hội cổ đông đề ra. Xây dựng kế hoạch quản lý, bảo toàn và phát triển vốn; theo dõi 

đối chiếu công nợ đầy đủ, kịp thời; phát huy hiệu quả nguồn vốn. 

Cập nhật các văn bản về chính sách thuế, ưu đãi, miễn giảm để tham mưu kịp thời 

cho lãnh đạo Công ty. 

5. Công tác xây dựng cơ bản  

Chủ động đề xuất triển khai sửa chữa, xây dựng mới các công trình theo kế hoạch 

đầu tư được phê duyệt. Các công trình đầu tư phải thực sự cần thiết nhằm mục đích kịp 

thời phục vụ công tác sản xuất của các đơn vị trong toàn công ty, đầu tư có trọng tâm, 

tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm giảm chi phí đầu tư. 

6. Công tác tổ chức cán bộ 

Tiếp tục tinh giản bộ máy quản lý, điều hành; nâng cao năng lực và trình độ quản 

lý của cán bộ quản lý gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp 

và tổ chức sản xuất kinh doanh. 

Có chính sách đào tạo bồi dưỡng CBCNV, trước hết là đào tạo bồi dưỡng theo quy 

hoạch, đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý là tổ trưởng tại các đơn vị. 

7. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và chế độ chính sách 

Điều tiết tiền lương phù hợp theo từng thời điểm trong năm, bảo đảm trả lương 

phù hợp với công sức người lao động ở từng khu vực, tạo điều kiện cho người lao động 

yên tâm sản xuất, phấn đấu tiền lương bình quân đạt trên 8,1 triệu đồng/người/tháng.  

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân nhằm nâng cao tay nghề và nghiệp vụ để 

đạt hiệu quả cao.  

Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trên cơ sở 

tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách xã hội trên địa bàn góp phần gắn bó 

giữa công ty với địa phương các cấp. 

8. Các phong trào thi đua lao động sản xuất 

Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh Niên tập trung cụ thể các 

phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn thể CB-CNV Công ty, chú trọng đi vào 

thực tiễn sát với thực tế, nhằm tạo được hiệu ứng tích cực, tạo được động lực phấn đấu 

hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2022. 

9. Công tác An ninh trật tự 

Tổ chức tốt lực lượng bảo vệ và tự quản, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ 

động của lực lượng bảo vệ, có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị. 
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10. Công tác khác 

Các Phòng ban chức năng Công ty phối hợp tham mưu cho Lãnh đạo Công ty giải 

quyết dứt điểm các tồn tại của năm 2021 trong quản lý đất đai, tăng cường hiệu quả công 

tác quản lý sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. 

Duy trì thực hiện tốt các hệ thống quản lý ISO công ty 9001, 14001 không ngừng 

cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu mới của khách hàng về chất 

lượng và đóng gói.  

Chuẩn bị công tác đào tạo huấn luyện đội tuyển tham gia tốt Hội thi Bàn tay vàng 

khai thác mủ cao su do Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức. 

Thưa Quý cổ đông, phát huy thành quả đạt được của năm 2021 trong điều kiện 

khó khăn như đã nêu trên thực sự là nỗ lực rất lớn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, 

Ban điều hành và toàn bộ tập thể người lao động trong toàn Công ty. Phát huy truyền 

thống đó, năm 2022, Ban điều hành sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã giao trên cơ sở phát huy lợi thế vốn có của Công ty, 

cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể người lao động, tin tưởng rằng Công ty CP 

ĐTXD Cao su Phú Thịnh sẽ vượt khó, có được nhiều thắng lợi và thành công.  

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục 

tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 của Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh. 

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Qúy Cô đông. 

Kính chúc Qúy Cổ đông mạnh khỏe và thành đạt. 

Trân trọng cảm ơn./ 

 

Nơi nhận:             CHỦ TỊCH  

- ĐHCĐ thường niên 2022;                      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    

- Ban TGĐ;  

- Thành viên HĐQT;  

- Ban kiểm soát;  

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.              


