
2 3

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN   2019CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2019

BÁO CÁO 
THƯỜNG NIÊN 

2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 
BẾN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Địa chỉ: : Lô B3-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: (028) 37907619

Fax: (028) 37907461

Website: www.berubco.com.vn



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN   2019CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

MỤC LỤC

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG  NĂM 36

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 62

QUẢN TRỊ CÔNG TY 78

08THÔNG TIN CHUNG

46BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

88BÁO CÁO TÀI CHÍNH



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN   2019CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

PHẦN I

THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC RỦI RO

08

10

12

14

16

18

THÔNG TIN CHUNG



8 9

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN   2019CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Cao Su Bến Thành.

Tên viết tắt : BERUB JSC.
Mã chứng khoán : BRC.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số : 0301150295 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

20/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 09/03/2016.
Vốn điều lệ : 123.749.970.000 đồng.
Trụ sở chính : Lô B3-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Số điện thoại : (028) 37907619.

Số fax : (028) 37907461.

Website : www.berubco.com.vn.

Logo :
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1976

1994

1998

2007

Tiền thân là Xí nghiệp Cao su Giải Phóng trực 

thuộc Sở Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tọa lạc 

trong nội thành quận 11.
Đổi tên thành Công Ty Cao Su Bến Thành, 

trực thuộc Sở Công Nghiệp TP. Hồ Chí 

Minh.

Công ty dời về khu Công 

nghiệp Tây Bắc Củ Chi rộng 

2 hecta và đầu tư mới toàn 

bộ thiết bị sản xuất hiện đại.

Đổi tên thành Công ty Cổ phần Cao 

su Bến Thành trực thuộc Tổng Công 

Ty Công Nghiệp Sài Gòn.

2011

2018

2008 2010

2013 2015

Cổ phiếu của BERUBCO được 

chính thức giao dịch tại Sở giao 

dịch chứng khoán TP. Hồ Chí 

Minh với mã chứng khoán BRC.

Tăng vốn điều lệ lần thứ 2 lên 82,49998 tỷ 

đồng do phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện 

hữu.

Tăng vốn điều lệ lần thứ 1 lên 

75 tỷ đồng do phát hành cổ 

phiếu cho cổ đông hiện hữu, 

cán bộ công nhân viên và đối 

tác chiến lược.

Tăng vốn điều lệ lần thứ 3 lên 

123.749.970.000 đồng do phát 

hành cổ phiếu cho cổ đông hiện 

hữu.

Tập trung hoàn thiện nhà máy 

băng tải lõi thép, đưa vào sử 

dụng trong năm 2015.

Đầu tư và sản xuất thử nghiệm dự 

án Bánh xích cao su.

Tiến hành đầu tư dây chuyền sản xuất băng 

tải cao su lõi thép, có tính năng vượt trội so 

với băng tải lõi vải thông thường, dự án đã 

được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt.

2012

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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i

Ngành nghề kinh doanh chính

• Sản xuất các sản phẩm từ cao su: Băng tải, dây courroie, dây trân bản, vỏ ruột xe đạp - gắn máy, cao su nguyên liệu, 

sản phẩm cao su kỹ thuật.

• Mua bán sản phẩm cao su: Băng tải, dây courroie, dây trân bản, vỏ ruột xe đạp – xe gắn máy, cao su nguyên liệu, sản 

phẩm cao su kỹ thuật.

• Mua bán nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành công nghiệp.

Địa bàn kinh doanh

Thị trường tiêu thụ sản phẩm của BERUBCO cung cấp trong nước và xuất khẩu sang nước ngoài như Mỹ, Trung Quốc, 

Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Ai Cập.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

P. TGĐ KINH DOANH

P. KINH DOANH

VĂN PHÒNG 

HÀ NỘI

KHO

THÀNH

PHẨM

KHO

VẬT TƯ

CẦN LUYỆN
C O U R R O I E 

CAO SU KỸ 

THUẬT

BĂNG TẢI CƠ ĐIỆN

XƯỞNG SẢN XUẤTP. KẾ HOẠCH 
VẬT TƯ

P. KỸ THUẬTP. NHÂN SỰ 
HÀNH CHÍNH

P. QC - KCS VÀ ISO
P. TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN

P. TGĐ KỸ THUẬT 

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT:  Không có.
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Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty:

• Đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh, tăng năng suất và tạo ra nhiều sản phẩm mới với chất lượng cải tiến, hiệu quả 

hơn để thu hút thêm nhiều khách hàng và có được nhiều thị trường tiềm năng.

• Ổn định chất lượng sản phẩm, duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng truyền thống và khách hàng mới từ đó tạo 

thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đánh giá và lương thưởng xứng đáng cho những cán bộ công 

nhân viên làm việc hiệu quả. Đào tạo lại đội ngũ hiện có nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

• Tăng cường công tác quản trị nội bộ để gia tăng hiệu quả: kiểm soát chặt chẽ chi phí, giảm thiểu chi phí tài chính, 

xây dựng kế hoạch kinh doanh linh hoạt, sử dụng vòng quay vốn hiệu quả.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Mục tiêu đối  cộng đồng xã hội:

• Thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm 

sóc phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh 

liệt sĩ, gia đình chính sách.

• Hưởng ứng phòng trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa khu dân cư ở địa phương.

Mục tiêu đối với môi trường

• Doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về việc 

bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

• Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn cán bộ công nhân viên của công ty 

trong việc thực hiện an toàn lao động, tiết kiệm năng lượng để hạn chế 

gây ô nhiễm cho môi trường.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

MÁY MÓC

Đầu tư máy móc thiết bị, cải 
tiến công nghệ nhằm đa dạng 
hóa sản phẩm. Phấn đấu trở 
thành công ty xuất khẩu băng 
tải và dây courroie lớn nhất 
Việt Nam.

NGUYÊN LIỆU

Chủ động trong nguồn nguyên liệu từ 
cao su. Phát triển ngành công nghiệp 
chế biến các sản phẩm từ cao su tự 
nhiên, cao su tổng hợp và cao su kỹ 
thuật không chỉ nhằm gia tăng giá trị 
cho doanh nghiệp mà còn góp phần 
tăng trưởng vào ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo.

THỊ TRƯỜNG

Phát triển thương hiệu và uy tín không chỉ ở thị 
trường trong nước mà còn ở nước ngoài.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
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CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

Để phục vụ nhu cầu mở rộng hoạt động kinh 

doanh, bổ sung vốn lưu động, Công ty đã cân 

nhắc sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hợp 

lý. Và rủi ro lãi suất xuất phát từ các khoản tài 

trợ ngắn hạn của ngân hàng. Công ty luôn đề 

cao việc thực hiện quản trị rủi ro lãi suất vì biến 

động lãi suất có thể tăng gánh nặng chi phí và 

giảm lợi nhuận hoạt động Công ty. Trong năm 

2019, lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 

6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm 

đối với trung và dài hạn. Theo mặt bằng chung 

của thị trường, đây được xem là chi phí lãi vay 

hợp lý để các danh nghiệp trong nước có thể 

tiếp cận được vốn ngân hàng. Về phía doanh 

nghiệp, Công ty luôn thận trọng để đưa ra các 

quyết định hợp lý đối với việc chọn thời điểm 

và kỳ hạn vay thích hợp, phù hợp cơ cấu ngành 

để đạt các lãi suất thả nổi và cố định tối ưu nhất.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong 

nước (GDP) năm 2019 tăng 7,02%, vượt mục tiêu của 

Quốc hội đề ra từ 6,6% - 6,8%, cho thấy Chính phủ đã kịp 

thời đưa ra các giải pháp hiệu quả và nỗ lực thực hiện để 

đạt được mục tiêu tăng trưởng. Mức tăng trưởng năm nay 

tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao 

hơn mức tăng của các năm 2011 - 2017. Trong mức tăng 

chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây 

dựng tăng 8,86%, đóng góp 2,91%. Trong đó, nghành công 

nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt dẫn 

dắt nền kinh tế tăng trưởng với mức tăng 11,29%, đóng 

góp 2,33 điểm phần trăm. 

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 

so với năm 2018 của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,17%. 

Những con số trên đã cho thấy tín hiệu khả quan cho 

nền kinh tế Việt Nam, đem lại những dấu hiệu đáng 

mừng và nhiều cơ hội cho BRC. Có thể nói đây vừa 

là động lực, vừa là thách thức cho Công ty trong năm 

2020 khi việc hội nhập kinh tế trở nên sâu rộng hơn.

thế giới. 

Rủi ro tỷ giá

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của BRC, 

phần lớn các loại nguyên phụ liệu để tạo ra thành 

phẩm đều được công ty nhập khẩu từ nước ngoài 

về, trong đó, Trung Quốc là thị trường chủ yếu 

cung cấp than đen và hóa chất cho BRC. Do vậy, 

Công ty phải chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi những 

biến động của tỷ giá hối đoái, đặc biệt là sự biến 

động của đồng USD. Năm 2019, tỷ giá USD/VND 

khá ổn định và xoay quanh mức 23.000 đồng/USD 

. Vì vậy, BRC luôn quan tâm đến biến động tỷ giá 

để có các chính sách phù hợp nhằm tối thiểu chi 

phí, nâng cao lợi nhuận hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2019, thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, hậu 

quả từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Do đó, nền kinh tế - xã hội nước ta cũng chịu tác động từ bối cảnh kinh 

tế thế giới tăng trưởng chậm lại, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Bên cạnh những diễn biến bất lợi từ thế giới thì các rủi 

ro kinh tế như lãi suất, lạm phát,… trong nước cũng tác động đến kết quả kinh doanh của Công ty trong năm. Cụ thể:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Rủi ro lãi suất 
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CÁC RỦI RO

RỦI RO ĐẶC THÙ

BRC chịu rủi ro tương đối cao về nguyên vật liệu đầu 

vào khi mà giá dầu thô luôn biến động khó lường ảnh 

hưởng đến giá cao su tổng hợp, cao su thiên nhiên. 

Cao su tổng hợp và cao su thiên nhiên là nguyên liệu 

đầu vào chủ yếu của của BRC. Vì vậy, việc điều chỉnh 

giá các loại nguyên liệu này sẽ tác động rất lớn đến 

hoạt động của BRC. Bên cạnh đó, cao su tổng hợp là 

chế phẩm từ dầu thô nên có biến động cùng chiều với 

biến động giá dầu thế giới. 

Công ty nhập khẩu từ nước ngoài chủ yếu sẽ bị tác động 

mạnh mẽ bởi sự biến động của giá dầu và chính sách thanh 

lọc các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường tại các nước 

sở tại. Vì thế, BRC luôn chú trọng đến vấn đề quản trị rủi 

ro giá cả nguyên vật liệu bằng cách thiết lập danh sách các 

nhà cung cấp có uy tín và mối quan hệ hợp tác lâu dài nhằm 

đàm phán được mức giá hợp lý nhất, tránh biến động và có 

nguồn cung cấp nguyên vật liệu ổn định.

Hoạt động chung của BRC chịu sự chi phối từ hệ thống Luật và văn bản dưới Luật liên quan như: Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, Luật Lao động,… Ngày 26/11/2019 vừa qua, Luật chứng khoán (sửa đổi) đã được Quốc hội thông 

qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, do đó các quy định liên quan khác cũng sẽ được điều chỉnh tương 

ứng. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ các sản phẩm của BRC ngoài tiêu thụ trong nước còn xuất khẩu sang các nước lớn 

như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia…... Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đồng 

thời bị tác động bởi những Hiệp định: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CTPP), Hiệp 

định Thương mại giữa Việt Nam và Indonesia…... 

Vì vậy, Công ty luôn cố gắng cập nhật những điều 

chỉnh về mặt pháp luật và chính sách của Nhà nước, 

tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công nhân viên có 

thể nắm bắt các quy định mới nhằm đảm bảo thực 

hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài 

các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội nói chung 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty thì BRC còn chịu sự quản lý, chi phối của các 

hiệp hội,… Vì vậy, mỗi sự thay đổi của chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro tới 

quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của Công ty. Với mỗi văn bản liên quan đến lĩnh vực 

kinh doanh được sửa đổi, Công ty đều cập nhật kịp 

thời và nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra các phương án 

điều chỉnh sao cho phù hợp nhất. BRC luôn cam kết 

luôn tuân thủ các quy định pháp luật trong mọi hoạt 

động của mình.

Rủi ro về pháp luật

Rủi ro cạnh tranh

Hiện nay, Cao su Bến Thành là thương hiệu sản xuất băng tải uy tín và có thị phần lớn nhất Việt Nam, đặc biệt là sản 

phẩm băng tải lõi thép. Tuy nhiên, Công ty đang phải cạnh tranh khá gây gắt với các doanh nghiệp Trung Quốc với giá 

thành rẻ hơn để duy trì và nâng cao vị thế của Công ty trong ngành. Chính vì thế, Công ty luôn không ngừng nâng cao 

năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm ngày càng hoàn thiện.

Rủi ro khác

Bên cạnh các vấn đề còn tồn tại của nền kinh 

tế, các rủi ro mang tính bất khả kháng như cháy 

nổ, thiên tai hỏa hoạn, còn gây tác động tiêu cực 

tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. BRC chủ trương đặt tiêu chuẩn an toàn 

lao động lên hàng đầu, định kì tổ chức các buổi 

tập huấn phòng chống cháy nổ cho công nhân 

nhằm phòng ngừa và hạn chế thấp nhất những 

hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản khi có 

sự cố xảy ra. Đồng thời, Công ty cũng thường 

xuyên mua bảo hiểm cho người lao động và tài 

sản cũng như tăng cường công tác dự báo, dự 

đoán nhằm nắm bắt được những thay đổi trong 

ngành kinh tế, từ đó vạch ra đường lối phát 

triển phù hợp cho Công ty.

Rủi ro giá nguyên vật liệu

Kinh tế ngày càng phát triển, cùng với đó là áp lực cạnh 

tranh ngày càng gia tăng, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt 

giữa các doanh nghiệp nội địa và các doanh nghiệp nước 

ngoài về giá cả lẫn chất lượng sản phẩm.

Năm 2019, cả nước có 138,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký 

thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.730,2 nghìn tỷ 

đồng, tăng 5,2% về số doanh nghiệp, tăng 17,1% về vốn 

đăng ký và tăng 13,3% về số lượng lao động so với năm 

trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành 

lập mới trong năm 2019 đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so 

với năm 2018. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo có 17,2 nghìn doanh nghiệp mới đăng ký, tăng 6,2%. 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN   2019CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN   2019CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

PHẦN II

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ TÌNH HÌNH THAY DỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

24

26

30

34

35

36

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM



24 25

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN   2019CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Sản lượng sản xuất năm 2019

STT Chỉ tiêu TH 2018 KH 2019 TH 2019 TH 2018/ 2019 TH/KH 2019

1 Tổng doanh thu 234.395 236.230 271.452 115,81% 114,91%

2 Doanh thu thuần 232.974 233.730 269.908 115,85% 115,48%

3 Lợi nhuận trước thuế 21.260 22.040 24.615 115,78% 111,68%

4 Lợi nhuận sau thuế 16.981 17.632 19.576 115,28% 111,03%

Chỉ tiêu ĐVT TH 2018 KH 2019 TH 2019 TH 2019/2018 TH/KH 2019

Tình hình sản xuất

Băng tải lõi vải m2 104.694 100.000      163.224 155,91% 163,22%

Băng tải lõi thép m2 7.753 10.000        12.260 158,13% 122,60%

Dây courroie inch 33.874.406 33.000.000  22.877.830 67,54% 69,33%

Cao su kỹ thuật kg 1.062.107 1.050.000    1.133.188 106,69% 107,92%

Tình hình tiêu thụ

Băng tải lõi vải m2 101.262 102.000      156.708 154,75% 153,64%

Băng tải lõi thép m2 8.911 10.000        12.416 139,33% 124,16%

Dây courroie inch 30.660.456 34.000.000  22.195.418 72,39% 65,28%

Cao su kỹ thuật kg 1.009.048 1.050.000    1.075.143 106,55% 102,39%

Trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam năm 2019 đã có những bước tăng trưởng vượt bậc, Công ty Cổ phần Cao su 

Bến Thành đã hoàn thành kế hoạch được triển khai và đó là nguồn động lực để Công ty tiếp tục đề ra những phương án 

phát triển mới góp phần củng cố vị thế và vươn lên trong tương lai. Hầu hết các chỉ tiêu trong năm của Công ty đều đạt 

kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu năm 2019 đạt 271.452 triệu đồng, tăng 15,81% so với cùng kỳ nguyên nhân do Công ty 

chú trọng tăng cường công tác bán hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu nên sản lượng tiêu thụ của Công ty tăng, cụ 

thể băng tải xuất khẩu tăng 514% so với năm 2018. 

Đơn vị tính: Triệu đồng

Cơ cấu doanh thu thuần

STT Doanh thu thuần Năm 2018 Năm 2019
% Năm 2019/ 

Năm2018

1 Bán hàng hóa         1.624         4.495 276.79%

2 Bán sản phẩm cao su     231.363     265.435 114.73%

3 Hàng bán bị trả lại            (13)            (22) -

Tổng cộng 232.974 269.908 115,85%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Cơ cấu chi phí

STT Giá vốn Năm 2018 Năm 2019
% Năm 2019/ 

Năm2018

1 Băng tải lõi vãi 102.661 129.591 126,23%

2 Băng tải lõi thép 18.108 20.937 115,62%

3 Courroir 13.497 11.007 81,55%

4 Cao su kỹ thuật 32.292 32.868 101,78%

5 Hàng hóa 1.231 3.825 310,72%

6 Dịch vụ 2.722 835 30,68%

Tổng cộng 170.511 199.063 116,74%

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Lợi nhuận gộp Năm 2018 Năm 2019
% Năm 2019/ 

Năm2018

1 Băng tải lõi vãi 26.081 38.581 147,93%

2 Băng tải lõi thép 5.486 7.383 134,58%

3 Courroir 4.629 3.229 69,76%

4 Cao su kỹ thuật 16.919 12.224 72,25%

5 Hàng hóa 393 670 170,48%

6 Dịch vụ 8.955 8.759 97,81%

Tổng cộng 62.463 70.845 113,42%

Cơ cấu lợi nhuận gộp Đơn vị tính: Triệu đồng
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Ban Điều hành

Lý lịch Ban Điều hành

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2019

STT Thành viên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ Tổng giám đốc

2 Bà Lưu Thị Tố Như Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

ÔNG  NGUYỄN TRẦN NGHIÊM VŨ - TỔNG GIÁM ĐỐC

• Ngày sinh: 12/8/1967

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết kế máy

• Quá trình công tác:

-  1991 – 2002 : Quản đốc xưởng đế giày Công ty công nghiệp Cao su Rubimex

-  2002 - 2005 : Phó phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bến Thành

-  2006 – 2007 : Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bến Thành

-  2007 - 2016 : Phó Tổng giám đốc CTCP Cao su Bến Thành

-  2016 đến nay : Tổng giám đốc CTCP Cao su Bến Thành

• Số cổ cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 16.698 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn điều lệ

BÀ LƯU THỊ TỐ NHƯ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG

• Ngày sinh: 11/21/1980

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

• Quá trình công tác:

-  2002 – 2005 : Kế toán tổng hợp tại DNTN In Hồng Phúc

-  2006 – 2007 : Kế toán thanh toán tại Công ty Cao su Bến Thành

-  2007 – đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

-  2017 – đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

• Số cổ cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 1.050 cổ phiếu, chiếm 0,0085% vốn điều lệ

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Trần Minh Chủ tịch HĐQT 01/04/2019

2 Ông Trần Công Kha Chủ tịch HĐQT 01/04/2019

3 Ông Diệp Xuân Trường Thành viên HĐQT 01/04/2019

4 Bà Vy Thùy Vân Kiểm soát viên 01/04/2019

5 Ông Trần Nguyễn Huy Hùng Kiểm soát viên 01/04/2019
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Thu nhập bình quân

Chính sách nhân sự

Số lượng cán bộ công nhân viên (tại ngày 31/12/2019)

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ 180 100,00%

1 Trình độ đại học, cao đẳng 41 23%

2 Trình độ trung cấp 6 3%

3 Trình độ lao động phổ thông 133 74%

II Theo tính chất hợp đồng lao động 180 100,00%

1 Hợp đồng không thời hạn thời hạn 118 66%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) - -

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 62 34%

III Theo tính chất lao động 180 100,00%

1 Trực tiếp sản xuất 113 63%

2 Không trực tiếp sản xuất 67 37%

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Thu nhập bình quân Đồng /người/tháng 7.350.000 8.100.000 8.370.000 10.165.000

Tổng số lượng cán bộ, công nhân viên của BRC tại đến ngày 31/12/2019  là 180 người. Trong đó, phân theo trình độ lao 

động, chiếm tỷ trọng lớn nhất là lao động phổ thông là 133 người, chiếm 74%.

Thu nhập bình quân của người lao động tại BRC trong năm 2019 gần  10,2 triệu đồng/người/tháng tăng 21% so với năm 

2018.

Môi trường làm việc

Tại BRC, công việc được sắp xếp phân công sao cho 

phù hợp nhất với trình độ chuyên môn và năng lực 

của từng nhân viên, đồng thời tạo sự cạnh tranh lành 

mạnh trong từng bộ phận công tác để mỗi nhân viên 

luôn có ý thức phải nỗ lực hết mình. Bên cạnh việc thu 

hút nguồn nhân lực có tay nghề, Công ty luôn khuyến 

khích và tạo điều kiện tối đa để nhân viên tham gia các 

khoá đào tạo học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

bằng công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ và dành sự 

quan tâm khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình 

độ chuyên môn. Văn hóa cạnh tranh công bằng được 

áp dụng đối với người lao động từ khâu tuyển dụng, 

đào tạo, phát triển và cơ hội thăng tiến. Ngoài ra, Công 

ty còn  ưu tiên sử dụng lao động địa phương và đặc biệt 

tôn trọng quyền bình đẳng giới, dành cơ hội phát triển 

công bằng cho cả nhân viên nam và nữ. 

Chính sách phúc lợi

100% lao động của BRC có ký kết hợp đồng lao động, chế độ 

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, bảo 

hộ lao động và các chế độ chính sách khác như khám sức 

khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động 

cũng luôn được đảm bảo kịp thời theo đúng quy định.

Ngoài việc đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động 

theo quy định của pháp luật, 100% người lao động được mua 

Bảo hiểm tai nạn 24 giờ; BRC còn không ngừng nâng cao 

các chế độ phúc lợi cho người lao động nhằm nâng cao hiệu 

suất làm việc như các chương trình cân bằng công việc và 

cuộc sống như tham quan, nghỉ mát, tặng quà cho người lao 

động nhân các dịp sinh nhật, lễ, Tết,... Ngoài chăm lo đời 

sống văn thể mỹ cho người lao động, BRC còn quan tâm đến 

thân nhân của nhân viên như tặng quà cho con của người 

lao động vào các dịp Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu, Tổng kết 

năm học,...
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

Kết quả kinh doanh năm 2019 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 % 2019/2018

1 Tổng giá trị tài sản 266.491 268.985 100,94%

2 Doanh thu thuần 232.974 269.908 115,85%

3 Chi phí tài chính 1.833 2.569 140,15%

4 Chi phí bán hàng 29.029 33.883 116,72%

5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 11.680 11.115 95,16%

6 Doanh thu hoạt động tài chính 1.402 1.212 86,43%

7 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 21.322 24.483 114,82%

8 Lợi nhuận khác (62) 133 -

9 Lợi nhuận trước thuế 21.260 24.615 115,78%

10 Lợi nhuận sau thuế 16.981 19.576 115,28%

11 Tỷ lệ trả cổ tức (%) 10 10 100,00%

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2018 Năm 2019

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,30 2,15

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,48 1,25

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 25,18 24,22

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 33,65 31,96

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,32 3,51

- Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,89 1,01

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

-
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần

% 7,29 7,25

-
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu bình quân

% 8,52 9,60

-
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
bình quân

% 6,49 7,31

-
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh/ Doanh thu thuần

% 9,15 9,07

Nhìn chung, năm 2019 đánh dấu một năm hoạt 

động hiệu quả của BRC, doanh thu thuần đạt gần 

270 tỷ đồng; tăng 15,85% so với cùng kỳ. Doanh 

thu của Công ty chủ yếu đến từ sản phẩm: băng 

tải và dây courroie, cho thấy Ban lãnh đạo vẫn đi 

đúng hướng, tập trung vào ngành, nghề chuyên 

môn và phát triển hơn nữa cả theo chiều sâu và 

chiều rộng. Chi phí quản lý doanh nghiệp được 

kiểm soát chặt chẽ và có sụt giảm đáng kể. Lợi 

nhuận trước thuế của Công ty tăng trưởng mạnh 

do Công ty chú trọng công tác bán hàng và mở 

rộng thị trường xuất khẩu.

268.985
Tỷ đồng

Tổng tài sản
2019

0,98%

Đơn vị tính: Triệu đồng
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Về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn năm 

2019 đạt 2,15 lần giảm nhẹ so với giá trị 2,30 lần 

năm 2018. Hệ số thanh toán nhanh cũng giảm từ 

1,25 lần năm 2018 xuống còn 1,48 lần. Nguyên 

nhân chính là do tài sản ngắn hạn của BRC trong 

năm 2019 giảm gần 9% so với cùng kì năm trước. 

Trong đó chủ yếu là do sự sụt giảm của khoản mục 

phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 14 tỷ đồng. 

Tuy có sự sụt giảm so với năm 2018, các hệ số về 

khả năng thanh toán vẫn ở mức an toàn đồng thời 

công ty luôn duy trì được vốn lưu động ổn định 

giúp công ty chủ động hơn trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của mình. Năm 2018 Năm 2019

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

2,30

1,48

2,15

1,25

Năm 2018 Năm 2019

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

KHẢ NĂNG VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

3,32

0,89

3,51

Năm 2018 Năm 2019

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

CƠ CẤU VỐN

25,18

33,65

24,22
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Với việc thanh toán khoản nợ dài hạn đến hạn trả 

từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn dẫn đến khoản 

nợ phải trả giảm hơn 2,9%. Trong khi tổng tài sản 

và nguồn vốn chủ sở hữu không biến động đáng 

kể đã giúp tỷ lệ nợ trong cơ cấu vốn Công ty giảm 

nhẹ, cụ thể: Hệ số nợ trên tổng tài sản đã giảm từ 

25,18% xuống còn 24,22%, hệ số nợ trên vốn chủ 

sở hữu đã giảm từ 33,65% xuống còn 31,15%. Có 

thể thấy cơ cấu vốn của Công ty khá an toàn, tỷ 

lệ sử dụng nợ khá thấp so với các Doanh nghiệp 

thuộc ngành sản xuất.

31,96

Về năng lực hoạt động

Trong năm 2019, công ty chú trọng công tác 

bán hàng, mở rộng thị trường trong nước 

và xuất khẩu làm cho doanh thu bán hàng 

tăng gần 16% so với năm 2018. Điều đó làm 

hệ số vòng quay tổng tài sản tăng từ 0,89 lên 

1,01 vòng. Trong khi giá vốn hàng bán tăng 

16,75% từ  170,5 tỷ lên hơn 199 tỷ đồng thì 

hàng tồn kho năm qua không nhiều biến 

động, dẫn đến hệ số vòng quay hàng tồn 

kho tăng nhẹ từ 3,32 lên 3,51 vòng.

1.01

Về khả năng sinh lời

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời thể hiện 

rất tốt so với năm 2018. Trong năm nhờ 

vào chủ trương tập trung mở rộng thị 

phần nên sản lượng tiêu thụ sản phẩm 

đã tăng so với năm 2018 cụ thể băng tải 

lõi vải tăng 54,75%, băng tải lõi thép tăng 

39,33%, cao su kỹ thuật tăng 6,55%. Luỹ 

kế cả năm 2018, BRC đạt gần 270 tỷ đồng 

doanh thu thuần tăng 15,85% so với cùng 

kỳ, LNST đạt gần 20 tỷ đồng tăng 15,28% 

so với năm 2018.Năm 2018

ROS

KHẢ NĂNG SINH LỜI

7,29
8,52 9,15

Năm 2019

ROE

7,31

ROA Biên lợi nhuận hoạt động

7,25

9,60

6,49

9,07
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ TÌNH HÌNH THAY DỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12.374.997 cổ phiếu.

• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.374.997 cổ phiếu.

• Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thông tin cổ phiếu 

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2019

Danh sách cổ đông lớn

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

Các chứng khoán khác: Không có.

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cp nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ (%)

1 Cổ đông trong nước 262 12.320.687 99,56

-  Tổ Chức 09 11.202.836 90,53

-  Cá nhân 253 1.117.851 9,03

2 Cổ đông nước ngoài 9 54.310 0,44

Tổng cộng 271 12.374.997 100,00

STT Tên tổ chức/cá nhân Số lượng cổ phần Tỷ lệ /VĐL

1 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần 6.045.658 48,86%

2 Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 2.457.578 19,86%

3 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 2.310.000 18,67%

Tổng cộng 10.813.236 87,39%

Trong năm 2019, Công ty chú trọng công tác bán hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu nên Công ty không chú trọng đầu 

tư thực hiện các dựa án.
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Chính sách liên quan đến người lao động

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí tiêu thụ năng lượng

Chi phí sử dụng nhiên liệu

Tình hình tiêu thụ nước

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cp nắm giữ

1 Chi phí NVL sản xuất băng tải lõi vải        89.435.616.619      115.131.390.289 

3 Chi phí NVL sản xuất courroie        11.540.239.850          7.535.255.771 

4 Chi phí NVL sản xuất cao su kỹ thuật        18.862.474.559        33.518.852.911 

Tổng cộng 119.838.331.028 156.185.498.971

STT Nhiên liệu ĐVT 2018 2019

1 Nhớt các loại Đồng 685.982.293 656.769.425

2 Xăng A92, Toluen Đồng 1.366.168.119 1.256.927.874

3 Than đá Đồng 10.117.084.200 6.957.930.000

ĐVT 2017 2018 2019

Điện cho sản xuất Đồng 3.324.873.762 4.403.748.876 7.891.648.250

ĐVT 2017 2018 2019

Nước cho sản xuất Đồng 404.990.472 308.881.233 266.599.763

Mức lương trung bình  hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Việc trả lương gắn liền với từng vị trí chức danh, hiệu quả công 

việc và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Chính sách lao động luôn hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe, an toàn và 

phúc lợi của người lao động: 

• Công ty thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động 

như: khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên 

sâu phân loại bệnh nghề nghiệp cho người lao 

động; các chức danh nghề thuộc nhóm nặng 

nhọc độc hại đều được phụ cấp theo quy định; 

trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo tính 

chất công việc,… 

• Tuân thủ, thực hiện đầy đủ các qui định, nội 

qui, qui trình thực hiện công tác an toàn vệ sinh 

lao động nhất là công tác phòng cháy chữa cháy.

• Trang bị bảo hộ lao động, thực hiện đo kiểm 

môi trường lao động. Thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc thực hiện các 

biện pháp an toàn lao động tại đơn vị. Kết quả, 

trong năm 2019, Công ty không để xảy ra tai 

nạn lao động. 

• Hoạt động đào tạo người lao động: Công tác 

đào tạo huấn luyện luôn là mục tiêu quan trọng 

của công ty. Trong năm 2019, Công ty đã tổ 

chức cho người lao động cập nhật nâng cao 

kiến thức nghiệp vụ và đảm bảo an toàn lao 

động; Bồi dưỡng kỹ năng nghề cho công nhân 

sản xuất và lao động phổ thông.

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành luôn coi trọng hình ảnh và uy tín của mình trên thị trường, do đó tuân thủ pháp 

luật về bảo vệ môi trường là một vấn đề quan trọng mà Công ty quan tâm thực hiện và đảm bảo thực hiện. Trong năm 

2019 vừa qua, quá trình khai thác và sản xuất vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, tuy nhiên không có trường hợp vi phạm 

pháp luật về môi trường và không có trường hợp khiếu nại về tiếng ồn, khói bụi hay đời sống sức khỏe,... trong phạm 

vi hoạt động. Ngoài ra, Công ty hoàn toàn tuân thủ các chính sách an sinh xã hội của địa phương vùng hoạt động với 

mong muốn góp một phần lợi ích vào sự phát triển chung của xã hội. Đồng thời luôn quan tâm và tạo điều kiện để đóng 

góp vào các quỹ phát triển địa phương, các dự án xây dựng của địa phương; tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn 

thể, các công tác giáo dục về pháp luật về kiến thức cần thiết cho người dân; vận động kế hoạch hóa gia đình, phòng 

chống bệnh và dịch bệnh; tổ chức và tham gia các phong trào xanh, sạch, vệ sinh của địa phương; cứu trợ, từ thiện,... 

đặc biệt trong vùng hoạt động chính của Công ty tại huyện Củ Chi,…
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Những thuận lợi, khó khăn

Thuận lợi

• Trong bối cảnh có sự giảm tốc của nền kinh tế thế 

giới, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng và duy 

trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng năm 2019 

đạt 7,02%, vượt chỉ tiêu được giao.

• Toàn ngành công nghiệp năm 2019 tăng 9,1%, 

trong đó động lực chính của tăng trưởng kinh tế 

năm nay là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, 

với mức tăng 11,29%.

• Mặc dù tăng trưởng cao nhưng lạm phát trong 

tầm kiểm soát -2,7%. Môi trường kinh doanh và 

năng lực cạnh tranh không ngừng được cải thiện. 

Với việc thực hiện đồng bộ, linh hoạt các công cụ 

chính sách tiền tệ duy trì kinh tế vĩ mô, kiểm soát 

lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định 

thị trường tiền tệ đã tạo thuận lợi cho cộng đồng 

doanh nghiệp nói chung và Cao su Bến Thành nói 

riêng.

• Ngành Khai thác than và Khoáng sản: đã hoàn 

thành các chỉ tiêu đề ra. Sản lượng sản xuất 40,5 

triệu tấn đạt 101,3% kế hoạch và tăng 9% so với 

năm 2018, tiêu thụ 44 triệu tấn đạt 107% kế hoạch 

và tăng 8% so với năm 2018.

• Ngành Xi măng: tổng lượng tiêu thụ khoảng 97-98 

triệu tấn tăng 2% so với năm 2018.

• Ngành Sản xuất gạo: sản xuất ổn định và xuất khẩu 

đã tăng 6,1% so với cùng kỳ.

• Cùng với yếu tố thương mại giữa Trung Quốc và 

Mỹ làm tăng tỷ trọng xuất khẩu góp phần ổn định 

và tăng tiêu thụ sản phẩm của Cao su Bến Thành.

Khó khăn

• Bên cạnh việc cạnh tranh ngày càng tăng của các 

đối thủ trong nước, sản phẩm của Công ty còn 

phải cạnh tranh với nguồn nhập khẩu từ Trung 

Quốc, các công ty thương mại và nguồn băng 

tải đã qua sử dụng. Bên cạnh đó, đồng nhân dân 

tệ mất giá khoảng ,5% (mức thấp nhất trong 11 

năm qua). Làm cho sự cạnh tranh với hàng Trung 

Quốc càng khó hơn.

• Ngành Khai thác than và Khoáng sản: Nhu cầu 

thị trường tiêu thụ tăng cao nhưng năng lực sản 

xuất khai thác của các mỏ đã đến giới hạn, điều 

kiện khai thác ngày càng khó khăn.

• Ngành Phân bón: Với bối cảnh ngành đang bão 

hòa, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với 

hàng nhập khẩu, chủ yếu đến từ Trung Quốc, 

Nga, Indonesia do lợi thế công nghệ sản xuất và 

đa phần là các nước thuộc Asian được hưởng 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%.

Tình hình tài sản

Cơ cấu tài sản không có nhiều thay đổi, khi tài sản ngắn 

hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, theo đó 

khoản mục này chiếm 52,10% trong năm 2019. Trong 

năm 2019, tài sản ngắn hạn của BRC giảm nhẹ 8,86% 

nguyên nhân chính do khoản phải thu ngắn hạn của 

khách hàng giảm gần 18 %. Trong khi tài sản dài hạn có 

sự gia tăng 14,31% do Công ty trả trước tiền thuê đất tại 

Khu Công nghiệp Củ Chi.

Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn

CƠ CẤU
TÀI SẢN

2019

52,10%

47,90%

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 tăng/giảm %
 Tỷ trọng

31/12/2018
 Tỷ trọng

31/12/2019

Tài sản ngắn hạn 153.782 140.153 (8,86%) 57,71% 52,10%

Tài sản dài hạn 112.709 128.833 14,31% 42,29% 47,90%

Tổng tài sản 266.491 268.985 0,94% 100,00% 100,00%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 tăng/giảm %
 Tỷ trọng

31/12/2018
 Tỷ trọng 

31/12/2019

Nợ ngắn hạn 67.001 65.041 (2,93%) 99,85% 99,85%

Nợ dài hạn 100 100 - 0,15% 0,15%

Tổng nợ phải trả 67.101 65.141 (2,92%) 100,00% 100,00%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tình hình nợ phải trả trong năm cũng có giảm nhẹ. 

Trong cơ cấu nợ của BRC chủ yếu vẫn là nợ ngắn hạn. 

Trong năm nợ ngắn hạn giảm khoảng 2,93 % so với 

năm 2018 là do Công ty đã trả 13,2 tỷ đồng khoản nợ 

vay dài hạnh đến hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn. Trong 

khi nợ dài hạn của Công ty vẫn duy trì ở mức 100 triệu 

đồng từ việc nhận ký gửi, ký cước dài hạn từ năm 2018. 
Nợ dài hạn Nợ ngắn hạn

CƠ CẤU
NỢ

2019

0,15%

99,85%
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

STT Các chỉ tiêu
 Đơn vị

tính
 Thực hiện

2019
 Kế hoạch

2020

KH2019/
TH2019

(%)

I SẢN XUẤT KINH DOANH   

1 Sản lượng sản xuất    

Băng tải vải m2 163.224 158.500 97

Băng tải lõi thép m2 12.260 12.500 102

Courroie inch 22.877.830 25.000.000 109

Cao su kỹ thuật Kg 1.133.188 1.170.000 103

2 Sản lượng Tiêu thụ    

Sản phẩm chính các loại

Băng tải m2 156.708 158.500 101

Băng tải lõi thép m2 12.416 12.500 101

Courroie inch 22.195.418 25.000.000 113

Cao su kỹ thuật Kg 1.075.143 1.170.000 109

3  Tổng doanh thu Tr.đ 271.430 274.013 101

Doanh thu chính Tr.đ 269.908 270.813 100

Trong đó: Doanh thu xuất khẩu Tr.đ 70.794 69.450 98

Doanh thu khác Tr.đ 1.522 3.200 210

4 Kết quả kinh doanh Tr.đ 24.615 25.139 102

5 Các khoản phải nộp ngân sách Tr.đ 28.608 28.300 99

II XUẤT NHẬP KHẨU    

1 Kim ngạch nhập khẩu 1.000USD 2.166 2.400 111

2 Kim ngạch xuất khẩu 1.000USD 3.056 3.100 101

III ĐẦU TƯ    

1 Tổng nhu cầu vốn đầu tư Tr.đ 1.811 11.100 613

a Đầu tư xây dựng cơ bản Tr.đ 1245 7.150 574

Máy móc, thiết bị, khuôn mẫu  Tr.đ 734 7.150 974

b
 Sữa chữa máy móc, thiết bị; vật tư,
phụ tùng dự phòng

Tr.đ 566 3,950 698

2 Nguồn vốn đầu tư Tr.đ 1.811 11.100 613

Vốn chủ sở hữu Tr.đ 1.811 11.100 613

IV CHỈ TIÊU KHÁC    

Tổng số lao động bình quân Người 179 185 103

Cổ tức % 10 10 100

CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Công tác điều hành sản xuất

Công tác tài chính:

Công tác bán hàng:

Công tác bán hàng:

• Tiếp tục tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng Iso 
9001:2015 cũng như tuân thủ các quy trình quy định, 
thông số kỹ thuật được ban hành.

• Duy trì chính sách dự trữ vật tư hợp lý. Tìm kiếm 
thêm các nhà cung cấp phù hợp: chất lượng tốt, nguồn 
cung cấp ổn định đáp ứng kịp thời phục vụ sản xuất, 
để mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh.

• Xây dựng các biện pháp quản lý nhằm tăng được năng 
suất lao động, tiết giảm chi phí năng lượng, tiết kiệm 
điện trong sản xuất.

• Duy trì công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao 
động vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường và trang 
bị bảo hộ lao động đầy đủ.

• Triển khai kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị một 
cách hiệu quả đảm bảo cho quá trình sản xuất.

• Cải thiện hơn nữa điều kiện môi trường làm việc.

Công tác nghiên cứu cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật:
• Nghiên cứu giảm giá thành compound cho băng tải 

lõi thép.
• Nghiên cứu tăng chất lượng băng tải va đập, băng tải 

chịu tải trọng lớn.
• Thường xuyên kiểm soát các thông số kỹ thuật trong 

quá trình sản xuất để ổn định chất lượng sản phẩm.
• Nghiên cứu cải tiến, tăng chất lượng mối nối liền 

tròn băng tải chịu nhiệt độ 1800C.
• Nghiên cứu thiết kế quy trình cấp liệu máy ói đùn, 

nhằm tăng chất lượng cao su mặt băng tải, tăng tuổi 
thọ máy và tăng năng suất.

• Tìm hiểu và áp dụng công nghệ định hình bao dán 
tự động dành cho sản phẩm dây courroie để tăng 

năng suất.

• Tuân thủ đầy đủ các quy trình ban hành: quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ.

• Thực hiện đầy đủ báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và báo cáo tài chính năm chính xác và kịp thời.

• Quản lý chặt chẽ khoản phải thu, phải trả và duy trì mức tồn kho hợp lý.

• Tăng cường công tác thu hồi công nợ.

Đối với sản phẩm Cao su kỹ thuật: Từ các khách hàng sử dụng băng tải để phát triển thêm khách hàng sản phẩm    
Cao su kỹ thuật, đặc biệt là các khách hàng nước ngoài. Chú trọng tăng tỷ trọng xuất khẩu cao su lót sàn và tấm 
chắn bùn.
Riêng sản phẩm dây courroie: cố gắng tìm kiếm khách hàng nước ngoài để tăng tiêu thụ.

• Công ty tiếp tục việc quảng bá sản phẩm băng tải dây courroie trên phương tiện truyền thông internet, tham gia 
hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu sản phẩm nhằm tăng thị phần trong nước và tỷ trọng xuất khẩu.

• Chăm sóc thật tốt các khách hàng hiện có trong ngành khai thác than khoáng sản, Xi măng, Phân bón, Nhiệt điện 
và Cơ khí và thực hiện các công việc sau bán hàng kịp thời và hiệu quả.

• Áp dụng chính sách chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán để tăng vòng quay khoản phải thu và tăng hiệu 
quả sử dụng vốn.

• Nhanh chóng tiếp cận các khách hàng lớn trong năm:
           -

           -

Đầu tư xây dựng cơ bản
• Đầu tư máy lưu hóa băng tải khổ 2m, kích thước 

2mx3m, trị giá 4.950 triệu.
• Đầu tư máy ép 6 tầng 800 tấn, trị giá 1.600 triệu.
• Đầu tư máy đo độ nhớt, trị giá 600 triệu.

Sửa chữa máy móc, thiết bị, nhà xưởng; vật tư, phụ tùng 
dự phòng

• Thay mới thân máy luyện kín 75 lít, trị giá 2.550 triệu.

• Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2020: 11,1tỷ đồng.

Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2020: 11,1tỷ đồng.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019 thực hiện

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2019

1 Tổng tài sản Đồng 268.985.226.086

2 Nợ phải trả Đồng 65.140.980.238

3 Vốn chủ sở hữu Đồng 203.844.245.848

4 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 7,31

5 Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 9,60

6 Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Lần 31,96

Năm qua, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt được 

nhiều thành công. Chỉ tiêu doanh thu và cả lợi nhuận không những 

có sự tăng trưởng mà còn hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Theo 

đó, ROA và ROE lần lượt là 7,310% và 9,60%. Năm 2019, tài sản và 

vốn chủ sở hữu chỉ tăng ở mức tương đối nhưng đem lại lợi nhuận 

tăng vượt bậc 115,29% so với cùng kỳ năm 2018. Có thể thấy được, 

Công ty đang hoạt động hiệu quả, sử dụng tài sản và nguồn vốn tối 

ưu để đạt được những kết quả thành công trong năm. Để có được 

kết quả hoạt động trên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công 

ty đã phải định hướng chiến lược rõ ràng đối với kế hoạch hoạt 

động trong năm và không ngừng triển khai các phương án theo dõi 

quản trị, cũng như kiểm soát chặt chẽ các yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh. Qua đó, các công tác 

về quản lý kỹ thuật, quản lý nhân công, mua sắm máy móc thiết 

bị,… đều được thực hiện nhất quán, có hệ thống đạt hiệu quả cao 

góp phần giúp công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất năm đã 

được định hướng.

• Ban Điều hành đã triển khai hoạt động sản 

xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông, của HĐQT theo Điều lệ và các 

quy định của pháp luật;

• Công tác giám sát, hỗ trợ các đơn vị trong sản 

xuất kinh doanh được thực hiện sát sao thông 

qua việc đánh giá các kết quả, các chỉ tiêu 

hàng tháng, hàng quý; phát hiện kịp thời các 

thiếu sót, các bất cập và có những điều chỉnh 

phù hợp;

• Tổ chức cập nhật và điều chỉnh chiến lược 

Công ty trong năm 2019 đến đội ngũ quản lý.

• Ban Điều hành đã báo cáo thường xuyên cho 

HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh, tình 

hình tài chính, tình hình đầu tư các dự án;

• Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị 

về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh để 

Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo, qua đó giám sát chặt 

chẽ Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty. Ban 

điều hành công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị 

quyết, quyết định của HĐQT trong điều hành sản xuất, 

kinh doanh. 

• Chủ động việc đẩy mạnh công tác thị trường, khảo sát thị 

trường, chăm sóc khách hàng và chế độ hậu mãi. Chủ động 

tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với 

nhu cầu của thị trường. Giám sát việc triển khai thực hiện 

các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin 

định kỳ và bất thường với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

Sở giao dịch chứng khoán thành phố.

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

ĐỐC CÔNG TY

Về hoạt động giám sát của Ban điều hành
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Những giải pháp cơ bản tập trung vào các vấn đề sau:

Năm 2020, Hội đồng quản trị tập trung công tác nâng cao chất lượng quản trị công ty và điều hành của Tổng giám đốc. Căn 

cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị thống nhất mục tiêu kế hoạch là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng 

cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

• Công ty triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020.

• Về quản lý: Tăng cường công tác quản lý từ tổ chức, quản trị các hoạt động sản xuất, kinh doanh; quản trị tài chính; 

quản trị các chi phí theo đúng quy định. Nâng cao ý thức trách nhiệm của ban điều hành và người lao động. Nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng tính chuyên nghiệp trong nghiệp vụ, sản xuất.

• Chú trọng giữ vững thị trường hiện có, tập trung khai thác lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao uy tín 

thương hiệu chất lượng sản phẩm, nhận diện cơ hội để phát triển. Tăng cường công tác tiếp thị, chủ động, tích cực 

tìm kiếm các thị trường, mở rộng thị trường trong, ngoài nước, trong đó tập trung công tác xuất khẩu và quan hệ 

thương mại với các đối tác nước ngoài. Tập trung phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, 

mang lại lợi nhuận và khẳng định thương hiệu công ty; 

• Phát huy và tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật và giải pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí – tăng thu nhập 

cho người lao động.

• Tiếp tục duy trì và phát huy Hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng các phương pháp tiên tiến trong điều hảnh sản 

xuất, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động, sản lượng từng mặt hàng; đầu tư đổi 

mới công nghệ ứng dụng trong quản lý và sản xuất.

• Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật, từng bước hoàn thiện bộ máy công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa. Tuyển dụng nhân lực kỹ thuật có 

trình độ và kinh nghiệm để phục vụ việc đầu tư các sản phẩm mang hàm chất xám cao, sản phẩm mới. Chú trọng 

việc tăng trưởng của công ty, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động.

• Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành công ty triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá các hoạt động 

từng tháng và quý. Chủ động triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo đạt được mục tiêu, 

kế hoạch đề ra.

• Bên cạnh đó, Công ty tích cực  hoàn thiện quy chế bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty và cán bộ nội bộ.

• Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
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Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Lý lịch Hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ

1 Ông Trần Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị

2 Ông Vũ Quốc Vinh Thành viên Hội đồng quản trị

3 Ông Phạm Đinh Nhật Cường Thành viên Hội đồng quản trị

4 Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ Thành viên Hội đồng quản trị

5 Ông Diệp Xuân Cường Thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG  TRẦN MINH – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Ngày sinh: 01/01/1960

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

• Quá trình công tác:

-  06/1985 – 02/1987 :
Kỹ thuật Xí nghiệp Công đoàn – Cơ biến  Công ty Cao su 
Lộc Ninh

-  04/1987 – 02/1990 :
Phó Giám đốc Xí nghiệp Công đoàn – Chế biến Công ty Cao 
su Lộc Ninh

-  03/1990 – 09/1992 :
Giám đốc Xí nghiệp Công đoàn – Chế biến Công ty Cao su 
Lộc Ninh

-  10/1992 – 12/1998 : Trợ lý Công nghiệp, Công ty cao su Lộc Ninh

-  01/1999 – 12/2003 :
Trưởng phòng Kỹ thuật – Xây dựng cơ bản, Công ty Cao su 
Lộc Ninh

-  01/2004 – 01/2009 : Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Cao su Lộc Ninh

-  02/2009 – 09/2012 :
Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí – Chế biến Lộc Hiệp, Công ty 
TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

-  10/2012 – 08/2013 :
Phó Trưởng ban Quản lý kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam

-  09/2013 – 05/2016 :
Phó Trưởng ban Quản lý kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam

-  06/2016 – đến nay ;
Trưởng Ban Công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp Cao su 
Việt Nam

• Số cổ cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 0 cổ phiếu

• Số cổ phiếu đại diện nắm giữ: 4.189.408 cổ phiếu, chiếm 38,85% vốn điều lệ

ÔNG  VŨ QUỐC VINH –THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Ngày sinh: 14/04/1962

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

• Quá trình công tác:

-  12/1985 - nay :
Công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH 
Một thành viên

• Số cổ cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 0 cổ phiếu

• Số cổ phiếu đại diện nắm giữ: 0 cổ phiếu
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ÔNG  PHẠM ĐINH NHẬT CƯỜNG –THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Ngày sinh: 02/02/1962

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán, CFO

• Quá trình công tác:

-  1981 - 1985 : Kế toán tổng hợp

-  1985 - 1996 : Kế toán tổng hợp tại Công ty Xi măng Hà Tiên 1

-  1996 – 2001 :
Phó phòng Kế toán - Thống kê tài chính Công ty Xi măng 
Hà Tiên 1

-  2001 – 2003 :
Phụ trách phòng Kế toán - Thống kê tài chính Công ty Xi 
măng Hà Tiên 1

-  2003 – 2009 : Trưởng phòng Kế toán - Thống kê tài chính

-  2009 đến nay :
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, Phó 
giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

• Số cổ cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 0 cổ phiếu

• Số cổ phiếu đại diện nắm giữ: 0 cổ phiếu

ÔNG DIỆP XUÂN TRƯỜNG –THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Ngày sinh: 21/02/1980

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ điện Nông nghiệp

• Quá trình công tác:

-  4/2005 – 12/2008 :
Nghiên cứu viên -  Phòng đo lường tự động hóa Viện cơ điện 
Nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

-  01/2009 – 12/2010 :
Chuyên viên Ban Quản lý kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam

-  12/2010 – 11/2018 :
Chuyên viên Ban Quản lý kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam

-  12/2018 - nay :
Phó Trưởng Ban Công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp Cao 
su Việt Nam

• Số cổ cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 0 cổ phiếu

• Số cổ phiếu đại diện nắm giữ: 0 cổ phiếu

ÔNG NGUYỄN TRẦN NGHIÊM VŨ –THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: xem lý lịch Ban điều hành

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
 Số buối họp
 HĐQT tham

dự

 Tỷ lệ tham
dự họp

 Lý do không
dự họp

1 Trần Minh Chủ tịch HĐQT 4/4 100%

2 Phạm Đinh Nhật Cường Thành viên HĐQT 3/4 75% Bận công tác

3 Vũ Quốc Vinh Thành viên HĐQT 3/4 75% Bận công tác

4 Diệp Xuân Trường Thành viên HĐQT 4/4 100%

5 Nguyễn Trần Nghiêm Vũ Thành viên HĐQT 4/4 100%
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Trong năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết:

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

1 270/QĐ-HĐQT 15/02/2019
Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo NĐ 
157/2018/NĐ-CP đối với ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

2 271/QĐ-HĐQT 15/02/2019
Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo NĐ 
157/2018/NĐ-CP đối với bà Lưu Thị Tố Như

3 272/QĐ-HĐQT 15/02/2019
Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo NĐ 
157/2018/NĐ-CP đối với bà Dương Hoài Trinh

4 273/QĐ-HĐQT 19/02/2019
Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ 
đông năm 2019

5 274/QĐ-HĐQT 22/02/2019 Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018

6 275/QĐ-HĐQT 22/02/2019
Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền 
thưởng của TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán trưởng và viên chức quản 
lý không chuyên trách năm 2018

7 276/QĐ-HĐQT 28/02/2019
Quyết định về việc xếp lương đối với TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán 
trưởng công ty

8 277/NQ-HĐQT 19/3/2019
Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông năm 2019

9 286/QĐ-HĐQT 08/4/2019
Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức 
năm 2018

10 287/QĐ-HĐQT 08/4/2019 Quyết định về việc khen thưởng năm 2018

11 289/NQ-HĐQT 20/5/2019 Nghị quyết phiên họp HĐQT quí 1/2019

12 290/QĐ-HĐQT 20/5/2019 Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

13 291/QĐ-HĐQT 20/5/2019 Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin

14 292/QĐ-HĐQT 20/5/2019
Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu hạng mục: Mua bộ motor DC 20HP và DC 05 HP

15 293/QĐ-HĐQT 20/5/2019
Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu hạng mục: Mua máy nung dầu

16 295/NQ-HĐQT 13/6/2019
Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện 
pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV

17 296/QĐ-HĐQT 14/6/2019 Quyết định về phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019

18 297/QĐ-HĐQT 14/6/2019
Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của 
TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán trưởng và viên chức quản lý không 
chuyên trách năm 2019

19 298/QĐ-HĐQT 18/6/2019 Quyết định quy hoạch cán bộ lãnh đạo công ty

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

20 300/QĐ-HĐQT 29/8/2019
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 
cấp phòng công ty giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026

21 301/NQ-HĐQT 30/8/2019 Nghị quyết HĐQT Quí 2/2019

22 302/NQ-HĐQT 17/9/2019 Nghị quyết về việc bổ sung hạng mục đầu tư năm 2019

23 303/QĐ-HĐQT 18/9/2019
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu hạng mục: Mua máy luyện kín thí nghiệm 3L và 
Xe tải 2 tấn

24 304/QĐ-HĐQT 11/10/2019 Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

25 305/QĐ-HĐQT 25/10/2019
Quyết định về việc phê duyệt danh sách rà soát quy hoạch cán 
bộ lãnh đạo, quản lý công ty giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026

26 307/QĐ-HĐQT 30/10/2019 Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư

27 308/NQ-HĐQT 19/11/2019 Nghị quyết HĐQT quí 3/2019

28 310/QĐ-HĐQT 05/12/2019 Quyết định về việc tạm ứng cổ tức năm 2019
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BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ

1 Bà Dương Hoài Trinh Trưởng Ban kiểm soát

2 Bà Lương Thị Nguyệt Ánh Kiểm soát viên

3 Bà Phạm Thị Thu Hường Kiểm soát viên

4 Ông Trần Nguyễn Huy Hùng Kiểm soát viên

Lý lịch Ban kiểm soát

BÀ DƯƠNG HOÀI TRINH – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

• Ngày sinh: 30/12/1980

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán – Kiểm toán

• Quá trình công tác:

-  2002 – 2003 :
Làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Xây Dựng Bảo 
Châu

-  2003 – 2004 : Làm việc tại Công ty TNHH Thương Mại Đông Nam Phát

-  2004 – 2005 : Làm việc tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa

-  2008 đến nay : Làm việc tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

• Số cổ cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 990 cổ phiếu, chiếm 0,0080% vốn điều lệ

• Số cổ phiếu đại diện nắm giữ: 0 cổ phiếu

BÀ LƯƠNG THỊ  NGUYỆT ÁNH – KIỂM SOÁT VIÊN

• Ngày sinh: 01/07/1983

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán

• Quá trình công tác:

-  2004 - 2014 :
Công tác tại Trung tâm Công nghệ phần mềm Sài Gòn Tổng 
Công ty Công nghiệp Sài Gòn

-  04/2015 đến nay :
Công tác tại phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổng Công ty 
Công nghiệp Sài Gòn

• Số cổ cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 0 cổ phiếu

• Số cổ phiếu đại diện nắm giữ: 0 cổ phiếu

ÔNG TRẦN NGUYỄN HUY HÙNG – KIỂM SOÁT VIÊN

• Ngày sinh: 24/10/1979.

• Trình độ chuyên môn: Thạch sỹ Quản trị kinh doanh.

• Quá trình công tác:

-  10/2003 đến nay :
Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Hà 
Tiên 1

• Số cổ cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 0 cổ phiếu

• Số cổ phiếu đại diện nắm giữ: 0 cổ phiếu

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
 Số buổi họp
BKS tham dự

 Tỷ lệ tham
dự họp

 Lý do không
tham dự họp

1 Dương Hoài Trinh Trưởng BKS 4/4 100%

2 Phạm Thị Thu Hường TV BKS 4/4 100%

3 Lương Thị Ánh Nguyệt TV BKS 4/4 100%

4 Trần Nguyễn Huy Hùng TV BKS 3/4 75%
 Mới bổ nhiệm
ngày 1/4/2019

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

• Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của Pháp luật 

trong công tác quản lý, điều hành công ty. Các thành viên 

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao 

theo quy định của Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông.

• Trong năm, HĐQT tổ chức, duy trì đều đặn các buổi họp 

thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung, nội dung 

chủ yếu của cuộc họp nhằm bàn bạc về việc thực hiện tốt 

các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, chiến 

lược phát triển Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, 

Quyết Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Hoạt động của Hội đồng quản trị 
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• Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành 

công ty. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao 

theo quy định của Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

• Ban Tổng Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban hàng tháng, thành phần tham 

dự bao gồm các trưởng, phó bộ phận, nội dung cuộc họp tập trung vào báo cáo kết quả thực 

hiện trong tháng, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho từng bộ phận, qua đó 

đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời (nếu có), bên cạnh đó đề ra kế hoạch, phương hướng 

của tháng tiếp theo.

• Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền, 

luôn đảm bảo quyền lợi của công ty và của cổ đông. Trong năm không có bất kỳ xung đột lợi 

ích nào với những người có liên quan, Ban kiểm soát cũng chưa thấy điều gì bất thường trong 

công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

• Ban Tổng Giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và đầu 

tư phát triển đạt kết quả tốt, đảm bảo việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

• Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện tốt trong việc tạo điều kiện 

thuận lợi cho Ban kiểm soát tiếp cận hồ sơ, phục vụ công việc kiểm tra, giám sát khi Ban kiểm 

soát yêu cầu.

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông trong năm 2019

Lương thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không  có.

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

• Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp 

tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát 

luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến với 

HĐQT, Ban điều hành trong các cuộc họp. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban 

kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo 

điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám 

đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV của 

Công ty. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm 

vụ năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ được 

ghi trong điều lệ hoạt động của Công ty và 

được Đại hội đồng cổ đông giao.

• Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban 

điều hành phù hợp với mục tiêu của HĐQT 

và các chính sách, chế độ quy định.

• Trong năm vừa qua Ban kiểm soát không 

nhận được bất kỳ ý kiến nào của các cổ đông 

về họat động của Hội động quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

• Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng.

• Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000  đồng/người/tháng.

• Ban kiểm soát : 2.500.000  đồng/người/tháng.
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