
 

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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                              Phú Riềng, ngày      tháng     năm 2022 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT  

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 

 
1. Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị  Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh hiện tại gồm có 04 thành viên 

1. Ông Hồ Diên Đắc   - Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Nguyễn Đức Thắng  - Thành Viên HĐQT 

3. Ông Bùi Thiện Hậu  - Thành Viên HĐQT 

4. Ông Lê Tuấn Linh  - Thành Viên HĐQT 

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 

2.1 Các phiên họp của Hội đồng quản trị 

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện 

đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra 

các Nghị quyết, Quyết định. 

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã họp 4 phiên định kỳ và 2 phiên bất thường và 

nhiều lần lấy ý kiến thành viên HĐQT. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến 

bằng văn bản, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành các Nghị quyết và Quyết 

định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt 

khác…Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất, đồng 

thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. 

Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát 

hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong từng quý, từ đó 

xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho các quý tiếp 

theo trong năm 2021. 

 Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia lãnh 

đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đã có những ý kiến cụ thể thiết thực giúp Ban Tổng 

Giám đốc điều hành tốt các hoạt động. Trong quá trình họp, các thành viên HĐQT thẳng 

thắn góp ý, phản biện nhằm tìm ra những ý kiến đúng đắn để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh. 

 Các quyết định của HĐQT tại từng thời điểm đều có ý nghĩa định hướng cho công 

tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc. 

2.2 Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty 

Sản lượng mủ: toàn Công ty được 3.846,9 tấn, đạt 122% kế hoạch (Tập Đoàn giao 

3.150 tấn). Năng suất vườn cây bình quân toàn Công ty đạt 1,92 tấn/ha. 

2.3 Công tác thu mua - chế biến  

Trong năm 2021 Công ty 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. Tổng sản phẩm chế biến toàn Công ty 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, mủ thành phẩm sản xuất 

ra đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.  

2.4 Công tác sản xuất kinh doanh tại XNCB gỗ Phú Thịnh 

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

phôi cao su; khối lượng gỗ phôi xuất bán là: 15.353 m³. Doanh thu đạt 113,179 tỷ đồng 

tương ứng 87% so với kế hoạch Tập đoàn giao. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt trên 

6,258  tỷ đồng đạt 103% kế hoạch . 
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2.5 Đầu tư xây dựng cơ bản và công tác sửa chữa 

Trong năm 2021 đã triển khai xây dựng mới các công trình thiết yếu của Công ty 

theo kế hoạch đã được phê duyệt, phục vụ công tác sản xuất tại các đơn vị trong toàn Công 

ty với tổng số tiền trên 4,8 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư của Công ty là phục vụ sản xuất đi đôi 

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

Công ty. 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 sản 

xuất. 

2.6  Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và chế độ chính sách  
Trong năm 2021 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. 

Công tác tiền lương năm 2021, các chế độ quyền lợi của CBCNV – LĐ được thực 

hiện đúng theo luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Việc chi trả tiền 

lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. 

2.7 Hoạt động kinh doanh toàn Công ty 

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn tới kinh tế toàn cầu, đã có 

những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành cao su nói chung 

và Công ty nói riêng, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực của tập thể CBCN-LĐ 

Công ty, vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, cụ thể: 

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   
 

 

3. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, giá cao su tự nhiên trên thế giới đang duy 

trì ở mức cao hơn so với năm 2021, tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn 

diễn biến rất phức tạp, 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. 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: 

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 
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- 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 :  

- 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 

Để hoàn thành các mục tiêu trên, HĐQT đề ra các giải pháp sau : 

1. Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

HĐQT tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các giải 

pháp tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, 

đẩy mạnh công tác bán hàng. 

2. Tăng cường quản lý kỹ thuật vườn cây khai thác, tập trung chỉ đạo sản xuất kinh 

doanh tăng năng suất lao động, năng suất vườn cây để hạ giá thành sản phẩm. Chỉ đạo các 

nông trường 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, thực hiện tốt 

các biện pháp để tận thu mủ nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng nguyên liệu và thành 

phẩm. 

3. Tiếp tục duy trì và đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn 

ISO tích hợp 9001:2015 & 14001:2015 đã quy định. 

4. Chủ động trong công tác tiêu thụ ký kết hợp đồng dài hạn với khách hàng đảm bảo 

nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

5. Điều chỉnh kịp thời, linh hoạt giá thu mua mủ tạo điều kiện thu hút thêm khách hàng 

cung cấp mủ cho Công ty. Đồng thời nên tìm kiếm và ký hợp đồng với các đại lý có năng lực 

cung ứng lớn nhằm chủ động và ổn định hơn cho nguồn nguyên liệu thu mua. 

6. Cân đối và quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ lương tại các đơn vị, hướng dẫn việc 

điều tiết tiền lương đảm bảo hợp lý, đảm bảo tính kích thích tích cực cho người lao động, đồng 

thời không vượt quỹ lương được phê duyệt. 
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7. Duy trì và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chăm sóc sức 

khỏe cho người lao động, giải quyết các chế độ đúng quy định. 

8. Định kỳ tổ chức họp gặp gỡ cổ đông để trao đổi thông tin về tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, đồng thời công bố thông tin kịp thời nhằm đảm bảo lợi 

ích của cổ đông. 

Với sự đoàn kết và quyết tâm của 900 CB.CNV toàn Công ty, nhất định Công ty sẽ 

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 mà đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây 

dựng Công ty ngày càng phát triển, nâng cao thương hiệu, hình ảnh và uy tín của Công ty 

CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh trên thị trường. 

 

Nơi nhận:      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

-ĐHĐCĐ thường niên 2022;     CHỦ TỊCH 

-Thành viên HĐQT; 

- Ban kiểm soát; 
- Lưu VT ; TK.HĐQT. 


