
1 

 

                       TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN-CTY CỔ PHẦN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                             

     Số :   …....../TTr -TAC                                             Bình Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH XIN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 

  

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An 

 

- Căn cứ Thỏa thuận số 260/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 04/05/2021 của Tập 

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc tạm thỏa thuận kế hoạch năm 

2021 của Công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An. 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 18/03/2021 của Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận 

An. 

- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty: 

HĐQT Công ty xin giải trình trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện 

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau: 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021diễn biến phức tạp, nhà máy 

Thuận An phải nghỉ để phòng dịch hơn 02 tháng (cuối tháng 07, T08, T09). Khi 

bước vào sản xuất giai đoạn 3 xanh thì nguồn lao động thiếu hụt nhiều, nguồn 

nguyên liệu gỗ và các nguyên vật liệu khác khan hiếm, đồng thời giá tăng cao nên 

ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Từ những thực tế trên, HĐQT đã trình Tập đoàn xin điều chỉnh kế hoạch 

SXKD năm 2021.  

Kết quả thực hiện năm 2021 không được như kỳ vọng, nhưng cũng thể hiện 

sự nỗ lực cố gắng của công ty trong suốt năm qua. Nguyên nhân là do ảnh hưởng 

yếu tố dịch bệnh Covid-19, là yếu tố khách quan, bất khả kháng. Mặc dù công ty 

rất chú trọng và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, nhưng 

cũng không tránh được F0 phát hiện trong nhà máy.  

Tại thời điểm cuối tháng 07, tháng 08, tháng 09 này tình hình dịch Covid-19 

tại Bình Dương rất phức tạp, ca F0 nhiều và lây lan rất nhanh, đồng thời nguy 

hiểm tới tính mạng người lao động do người lao động chưa được tiêm vaccine đầy 

đủ. Do vậy việc tạm ngưng sản xuất để chống dịch là giải pháp tốt nhất thời điểm 

bấy giờ để bảo vệ an toàn sức khỏe người lao động. 

Tại chi nhánh Bình Phước hoạt động theo phương án của Tỉnh "3 tại chỗ" từ 

ngày 19/7/2021 đến 12/10/2021. Chi phí thực hiện phương án "3 tại chỗ" phát 

sinh cao, lao động tham gia “3 tại chỗ” ít, dẫn đến sản lượng, doanh thu và hiệu 

quả sản xuất kinh doanh quý 3 giảm. 
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Tổng lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 2021 đạt 17,008 tỷ đồng, giảm 6,64 

tỷ đồng so với kế hoạch được giao, trong khi tổng chi phí phát sinh trong công tác 

phòng dịch Covid-19 hơn 8,979 tỷ đồng. 

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xét thấy tình hình thực tế 

của công ty do ảnh hưởng dịch Covid-19 là hợp lý. Tổng giám đốc Tập đoàn CN 

Cao su Việt Nam (Chủ sở hữu vốn) đã ký thỏa thuận số 1127/HĐQTCSVN-

KHĐT ngày 31/12/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 theo số 

liệu công ty trình, làm tiền đề, tạo điều kiện hỗ trợ công ty nỗ lực phấn đấu tốt 

hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

 

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:  

STT   Chỉ tiêu  
 Đơn vị 

tính 

KH đầu 

năm 

KH điều 

chỉnh 
Tỷ lệ %  

 I  CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG         

1 Sản lượng sản xuất M3  44.085  32.633   74,02% 

2 Sản lượng tiêu thụ " 36.585  26.925   73,6% 

II CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ         

1 Tổng doanh thu Tr. Đồng 593.610 530.429 89,36% 

2 Tổng chi phí " 569.962 513.421 90,08% 

3 Lợi nhuận trước thuế " 23.648 17.008 71,92% 

4 Lợi nhuận sau thuế " 18.868 13.575 71,95% 

5 Chia cổ tức % 12 8,50 70,83% 

6 Đầu tư XDCB Tr. Đồng 16.059 14.525 90,45% 

 

Những tháng cuối năm công ty đã nỗ lực cố gắng, kết quả là lợi nhuận trước 

thuế  thực hiện năm 2021 đạt 19,664 tỷ đồng, giảm 3,984 tỷ đồng so với kế hoạch 

Đại hội đồng cổ đông giao. Như vậy công ty đã nỗ lực bù đắp chi phí giảm thiệt 

hại do ảnh hưởng Covid-19 gây ra là 4,995 tỷ đồng. 

Rất mong quý cổ đông chấp thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021,  

đồng lòng cùng công ty vượt qua thời điểm khó khăn như hiện nay. 

Trân trọng cám ơn!         

TM. HĐQT Công ty  

        CHỦ TỊCH 

 

           


