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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  CAO SU VN 

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                  Số:       /BC-TAC Bình Dương, ngày 22  tháng 02  năm 2022 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022        

của Hội đồng quản trị Công ty 

––––––––––––––––– 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

 

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

1.1 . Các phiên họp của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 04 phiên định kỳ và ban hành 04 

Nghị quyết 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 Tổng 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. 

Trong quá trình họp, các thành viên Hội đồng quản trị thẳng thắn góp ý đối với 

Ban Tổng giám đốc nhằm tìm ra những giải pháp đúng đắn để hoàn thành nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh. 

Hơn nữa, HĐQT cũng đã có những ý kiến đánh giá về công tác điều hành của 

Ban Tổng giám đốc trong từng quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò 

của mình theo nhiệm vụ được phân công. Nội dung các Nghị quyết/Quyết định của 

Hội đồng quản trị tập trung xử lý các vấn đề cụ thể như sau:   

- Thông qua kế hoạch cũng như kết quả sản xuất kinh doanh cho từng quý; 

- Quyết định trong công tác đầu tư XDCB theo phân cấp đầu tư, quyết định hạn 

mức vay vốn lưu động của Công ty; 

- Thông qua kế hoạch và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022. 

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng 

quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành công ty phải bám sát kế hoạch sản xuất kinh 

doanh của từng tháng/quý/năm để tổ chức thực hiện trên tinh thần phát huy tối đa 

các cơ hội kinh doanh và nguồn lực của công ty. Theo đó, Ban Tổng giám đốc và 

Tập thể người lao động đã nỗ lực với tinh thần đoàn kết, vượt khó để hoàn thành các 

chỉ tiêu được giao, cụ thể như sau: 
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Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % 

1 Doanh thu và thu nhập khác  530.429 532.843 100,46 

2 Lợi nhuận trước thuế 17.008 19.664 115,61 

3 Lợi nhuận sau thuế 13.575 15.674 115,46 

4 Đầu tư XDCB 14.525  14.525 100,00  

Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh, thời gian ngừng sản xuất 

kéo dài, HĐQT Công ty đã gửi công văn trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021, xét theo tình hình dịch bệnh diễn ra 

phức tạp và ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động SXKD của công ty nên Tập đoàn đã 

duyệt thỏa thuận kế hoạch điều chỉnh. Trên cơ sở thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch 

SXKD năm 2021 Tập đoàn duyệt, Chủ tịch HĐQT công ty đã ký quyết định điều 

chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 theo nội dung chủ sở hữu (Tập đoàn Công nghiệp 

Cao su Việt Nam) đã duyệt.  Do vừa sản xuất vừa chống dịch nên kết quả thực hiện 

kế hoạch SXKD năm 2021 đạt ở mức tương đối. 

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 100,46% kế hoạch năm và đạt 90,1% 

so với cùng kỳ năm 2020. 

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 đạt 115,61% kế hoạch năm và đạt 

85,65% so với cùng kỳ năm 2020.  

1.3. Tình hình cổ phiếu GTA năm 2021 

Tình hình thanh khoản của cổ phiếu GTA yếu do phần lớn cổ phiếu của Tập 

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và 

nhóm cổ đông lớn nắm giữ (chiếm gần 80%). Vì vậy lượng cổ phiếu lưu hành ít, 

giao dịch mua bán ít nên giá tương đối ổn định xoay quanh 17.000 đ – 19.000 đ/1cp. 

Trong năm có thời điểm 22.000 đ – 23.000 đ/1cp. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022  

Năm 2021 được đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen đối 

với ngành chế biến gỗ do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các nước 

Mỹ và Châu Âu,… Tuy nhiên, với tiềm lực hiện có (nguồn vốn, công nghệ sản xuất, 

năng lực quản trị, uy tín thương hiệu…), Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực thực thi trách 

nhiệm của mình để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 

trình đại hội, cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2021 

Kế hoạch 

2022 
Tỷ lệ % 

1 Tổng doanh thu 532.843 569.500 106,88 

2 Lợi nhuận trước thuế 19.664 21.700 110,36 

3 Lợi nhuận sau thuế 15.674 17.180 109,61 

4 Tỷ suất LNST/vốn góp (%) 18,91 20,87 110,36 

5 Thu nhập bình quân 9,525 9,628 101,08 
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Để thực hiện mục tiêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện và đưa ra các 

giải pháp chỉ đạo như sau: 

Thứ nhất, duy trì tổ chức họp Hội đồng quản trị theo đúng định kỳ; thực hiện 

ngay các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu để kịp thời ban hành các Nghị quyết, 

Quyết định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt 

động của Công ty giúp quá trình vận hành của doanh nghiệp phù hợp với quy định 

và thực tiễn sản xuất kinh doanh.    

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu và ban hành/sửa đổi các quy định nội bộ 

để không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng công khai, 

minh bạch, hướng tới hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và điều hành. 

Thứ ba, trước mắt, thực hiện ngay một số giải pháp cụ thể: (1) tiếp tục thực hiện 

song song hai mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế trong 

tình hình mới; (2) tăng cường quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật, bố trí nhân sự 

nhằm nâng cao hiệu lực quản lý điều hành, giảm lãng phí để tăng hiệu quả sản xuất; 
(3) phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới với đặc tính thân thiện với môi trường 

hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai; (4) tiếp tục đầu tư các máy móc có 

tính tự động cao, phù hợp với dòng hàng đang sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao 

động và chất lượng sản phẩm. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2022 xem xét.  

Trân trọng kính trình./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các cổ đông; 

- HĐQT, BKS, Ban TGĐ; 

- Đăng Webside Công ty; 

- Lưu : VT, BKS Cty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
 

 

Trần Thị Kim Thanh 

 


