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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CB GỖ THUẬN AN            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày 11 tháng 03 năm 2019 

 
 

BÁO CÁO TÓM TẮT  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018. 

 
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 

1.1 Các phiên họp của Hội đồng quản trị. 

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên định kỳ và ban hành 04 nghị quy để 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Trong các cuộc họp, HĐQT đã có những ý kiến đánh giá công tác kiểm tra, giám sát 

hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc trong từng quý. Từng thành 
viên HĐQT đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giám sát đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Các thành viên Hội đồng quản trị thẳng thắn góp ý đối với 
ban Giám đốc nhằm tìm ra những giải pháp đúng đắn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh. 

Các quyết định của Hội đồng quản trị 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.  

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị Công ty đã tham gia các phiên họp của Ban Điều hành, 
trực tiếp xuống làm việc với đơn vị nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp 

thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành. 

Hiện tại Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên 

quan đến nhân sự, tiền thưởng, quan hệ cổ đông, … được Thư ký & các phòng nghiệp 
vụ chuyên môn tham mưu. 

1.2 Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty. 

Năm 2018, Công ty đã và đang phát triển một số khách hàng mới với nhiều mã hàng 
mới. Các đơn hàng mới hầu hết theo xu hướng hiện tại gồm rất nhiều mã hàng (chủng 
loại), số lượng sản phẩm trên một mã rất ít, sản xuất công nghiệp với số lượng nhỏ lẻ 
thì năng suất không thể cao, trong khi các khách hàng rút ngắn thời gian giao hàng nên 
vừa làm mẫu vừa phải chuẩn bị cho sản xuất. Lao động trực tiếp biến động nhiều cũng 
làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và năng suất lao động. 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành công ty trên tinh thần phát huy tối đa nội 
lực sẵn có: sự nhất trí cao trong ban giám đốc, sự nỗ lực hết mình, tinh thần đoàn kết 
vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên, thực hiện tiết kiệm về nhân công, thời 
gian cũng như nguyên vật liệu đã góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2018 
như sau: 
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STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2018 

Thực hiện  
năm 2018 

Tỷ lệ %  
so KH 

% so với 
2017 

1 Tổng doanh thu Tr đồng 586.000 603.205 102,94 106,29 

2 Tổng chi phí Tr đồng 568.200 581.382 102,32 106,25 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 17.800 21.823 122,60 107,38 

4 Tỷ suất LN/DT % 3,04 3,62 119,10 101,02 

5 Thuế TNDN Tr đồng 3.600 4.422 122,83 107,04 

6 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 14.200 17.401 122,54 107,46 

  Tỷ suất LN/vốn góp % 13,65 16,73 122,54 107,46 

Tổng doanh thu năm 2018 là 603,2 tỷ đồng, đạt 102,94% kế hoạch năm và tăng 
6,29% so với với cùng kỳ năm trước. 

Tổng lợi nhuận trước thuế là 21,8 tỷ đồng, tăng 22,6% kế hoạch năm và tăng 7,38% 
so với năm 2017.  

Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty đã chăm lo tốt đời sống người lao động 
với thu nhập bình quân 7,44 triệu đồng/người/tháng. Hội đồng quản trị đã quyết định 

trình đại hội cổ đông quyết định chi trả cổ tức cả năm 2018 với mức 11,5%/mệnh giá. 
 

2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019. 

Bước sang năm 2019, bức tranh kinh tế thế giới vẫn sẽ tiếp tục chịu các tác động từ 

cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và vấn đề nước Anh rời Liên minh Châu Âu với 
những diễn biến khó lường. 

Trước tình hình về thực hiện đơn hàng trong năm 2018 cùng với định hướng đơn 
hàng cho năm 2019 và trên cơ sở năng lực thực tế của Công ty về thiết bị, nhân lực, Hội 

đồng quản trị Công ty đã đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 với định hướng là duy 
trì ổn định, phát triển bền vững, mục tiêu chính là giữ vững khách hàng trên cơ sở uy 

tín về chất lượng và tiến độ giao hàng, phát triển thêm khác hàng và các dòng sản phẩm 
nhiều tiềm năng. Mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận cho Cổ đông bên cạnh việc nâng cao 

đời sống cho người lao động. 

Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2019: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch  
năm 2018 

Thực hiện 
năm 2018 

Kế hoạch 
năm 2019 

% so với 
2018 

1 Tổng doanh thu Tr đồng 586.000 603.205 660.200 109,45 

2 Tổng chi phí Tr đồng 568.200 581.382 637.788 109,70 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 17.800 21.823 22.412 102,70 

4 Tỷ suất LN/DT % 3,04 3,62 3,39 93,83 

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát tình 
hình biến động của thị trường cũng như chính sách vĩ mô của Chính phủ để đưa ra 

những chỉ đạo kịp thời cho ban giám đốc Công ty. 
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Để đưa Công ty CP chế biến gỗ Thuận An ổn định và phát triển bền vững, Hội đồng 

quản trị luôn mong muốn sự hỗ trợ và gắn kết lâu dài của Quý cổ đông và các đối tác. 

 

        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
         CHỦ TỊCH 

 

 

          TRẦN THỊ KIM THANH 


