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BÁO CÁO TÓM TẮT 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công 

ty bầu vào ngày 27/12/2006 gồm có 5 thành viên. Sau 7 năm hoạt động các Thành viên được bầu bổ 

sung, thay thế kiện toàn và hiện nay các thành viên HĐQT bao gồm: 

Ông Hứa Ngọc Hiệp  Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

Ông  Lê Văn Chành  Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Ông  Trương Văn Minh  Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Ông  Lê Bá Thọ   Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Ông  Nguyễn Thanh Liêm Ủy viên Hội đồng Quản trị độc lập 

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 

1. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị 

Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 07 phiên và đã ban hành 07 Nghị quyết 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà Đại hội 

đồng cổ đông năm 2013 Công ty đã đề ra. 

Trong công tác quản lý, HĐQT đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy chế 

quản lý Công ty như Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty để công tác quản lý, điều 

hành được tốt hơn. 

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám Đốc 

- Chủ tịch HĐQT Công ty luôn giữ liên lạc thường xuyên với các thành viên HĐQT khác để thống 

nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định đúng đắn và kịp thời 

- Các thành viện Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao theo các Nghị quyết được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Hội đồng 

quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành 

viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ nhằm xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong hoạt động 

SXKD của Công ty trong năm 2013 

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 

vào ngày 18/04/2013 

- Trong công tác quan hệ cổ đông: Ban quan hệ cổ đông đã làm việc và tiếp xúc trực tiếp với các 

cổ đông, nhà đầu tư hoặc thông qua các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán về tình hình hoạt 

động của Công ty, chia cổ tức và các thông tin có liên quan đến cổ đông TRC như tình hình hoạt 



động SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhật tình hình giao dịch cổ phiếu TRC trên thị 

trường chứng khoán… Ngoài ra, Ban quan hệ cổ đông Công ty thường xuyên cập nhật thông tin 

trên website của Công ty, hoặc cập nhật thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và 

Ủy ban chứng khoán Nhà Nước. Hoạt động của Ban quan hệ cổ đông được các nhà đầu tư trong 

và ngoài nước đánh giá cao.  

3. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty 

Kính thưa Quý cổ đông, 

- Nền kinh tế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiểu diễn biến rất phức tạp và có nhiều biến động: kinh 

tế thế giới chỉ tăng trưởng khoảng 2,7%, khủng hoảng nợ công và khủng hoảng tài chính ở các 

nước Châu Âu vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế của các nước, tỷ lệ tăng 

trưởng kinh tế các nước thuộc khu vực đồng tiền chung Châu Âu (EURO) vẫn còn là thách thức 

không nhỏ, nền kinh tế của Mỹ - chiếc đầu tàu của nền kinh tế thế giới năm 2013 do khó khăn 

về tài chính nên chưa thể phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên một số nền kinh tế cũng dần thoát 

khỏi khủng hoảng: Kinh tế Nhật Bản năm 2013 được tiến hành điều chỉnh, nên cũng có bước 

chuyển biến sáng sủa, duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức 2%, kinh tế các nước ASEAN và 

Châu Ávẫn đóng vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế thế giới, đóng góp tới trên 40% 

cho tăng trưởng chung của kinh tế toàn cầu năm 2013. Những yếu tố này đều có thể khiến nền 

kinh tế thế giới phục hồi chậm và ảnh hướng mạnh đến kinh tế xã hội Việt Nam. 

- Năm 2013 là năm thứ 6 Việt Nam rơi vào trì trệ, tăng trưởng chậm dưới tiềm năng. Đây cũng 

chính là giai đoạn bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài nhất, tính từ đầu thập niên 1990 đến nay. Trong 

năm 2013, tuy tình hình có cải thiện hơn, nhưng về cơ bản nền kinh tế đang đối diện với các 

thách thức sau: nguy cơ lạm phát cao kèm theo sự trì trệ của thị trường sẽ làm cho tình hình khó 

khăn hơn, tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,2%, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao (1,9%), tình 

hình nợ xấu chưa được cải thiện, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, 

lãi suất cho vay vẫn còn khá cao đặc biệt là lãi suất vay trung – dài hạn, gói hỗ trợ 30.000 tỷ 

đồng cho thị trường bất động sản đến nay chưa mang lại kết quả, thanh khoản của thị trường bất 

động sản thấp thì việc xử lý nợ xấu của các ngân hàng cũng sẽ khó khăn hơn, trong năm 2013 

hàng loạt các doanh nghiệp đã phải tổ chức tái cơ cấu, thu hẹp sản xuất, tạm ngưng hoạt động, 

thậm chí giải thể hoặc phá sản. 

- Do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và trong nước, giá bán cao su thiên nhiên liên tục giảm 

mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cao su. 

Những nguyên nhân chính như thị trường tiêu thụ thế giới giảm mạnh, lượng cao su tồn kho 

trên thế giới lớn, các khách hàng nước ngoài ngừng thu mua mủ cao su khiến giá bán cao su 

trên thị trường giảm liên tục. Ngành cao su của Việt Nam cũng không tránh khỏi những ảnh 

hưởng này. Tuy nhiên, nhờ sự nổ lực không ngừng của các cơ quan quản lý Nhà Nước và các 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khó khăn cũng từng bước được đẩy lùi. Năm 2013, tổng diện 

tích cao su Việt Nam tăng 1,1% so với năm 2012 đạt 920.500 ha, sản lượng đạt 949.600 tấn 

tăng 10% so với 2012, năng suất bình quân đạt 1,7 tấn/ha (tăng 1,9% năm 2012). Việt Nam là 

nước sản xuất cao su thiên nhiên đứng thứ 3 thế giới năm 2013 sau Thái Lan và Indonesia với 

tổng sản lượng sản xuất đạt 950 nghìn tấn. 

- Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong năm 2013 cũng đối mặt với nhiều khó khăn và thách 

thức như: thời tiết mưa giông nhiều trong năm đã làm gãy đổ cây cao su với số lượng lớn, giá 

mủ cao su diễn biến phức tạp và giảm dần, thu nhập, đời sống công nhân giảm sút do tiền lương 

giảm mạnh, bệnh hại trên vườn cây cao su phát triển như bệnh nứt vỏ xì mủ, bệnh nấm hồng, 

Corynespora, Botryodiploidia. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 



Giám Đốc cùng với sự nỗ lực vượt bậc cùng với quyết tâm cao độ của toàn thể cán bộ công 

nhân viên, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013. 

- Năm 2013, Công ty khai thác đươc 10,722 tấn mủ quy khô, đạt 104,1 % kế hoạch năm; năng 

suất vườn cây bình quân đạt 2,14 tấn/ha (đây là năm thứ 8 liên tục Công ty nằm trong Câu lạc 

bộ 2 tấn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với năng suất trên 2 tấn/ha/năm). Bên 

cạnh đó, Công ty đã tổ chức thu mua 1.868 tấn mủ quy khô. 

- Năm 2013, Công ty đã tiến hành tiêu thụ được 12.109 tấn thành phẩm các loại (trong đó mủ 

khai thác là 10.014 tấn, mủ thu mua 2.095 tấn) đạt 96,1% kế hoạch năm với giá bán bình quân 

52,909 triệu đồng/tấn (đạt 105,7% kế hoạch). Tổng doanh thu Công ty mẹ là 790,1 tỷ đồng vượt 

2,8% kế hoạch năm, trong đó doanh thu kinh doanh cao su là 529,3 tỷ đồng vượt 2,8% kế hoạch 

năm 2013, doanh thu xuất khẩu đạt 6,98 triệu USD. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 224,5 tỷ 

đồng. Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất năm 2013 đạt 229,9 tỷ đồng.  

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2012: 

CHỈ TIÊU  ĐVT KH 2013 TH 2013 % KH 

CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG 

Sản lượng khai thác Tấn 10.300 10.722 104,1 

Năng suất Tấn/ha 2,056 2,14 104,1 

Sản lượng chế biến Tấn 13.500 13.769 102,0 

Sản lượng tiêu thụ Tấn 12.600 12.109 96,1 

Tồn kho cuối năm Tấn 998877  11..776688  179,1 

CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ 

Giá thành Triệu đ/tấn 40,009 36,612 91,5 

- Mủ thu mua - 47,041 49,895 106,1 

- Mủ khai thác - 40,010 36,729 91,8 

Giá bán  49,531 52,500 105,9 

- Mủ thu mua - 47,241 50,547 107,0 

- Mủ khai thác - 50,043 52,909 105,7 

Tổng doanh thu Triệu đ 768.452,778 790.162,277 102,8 

Trong đó: Cao su tự khai thác - 515.445,812 529.816,710 102,8 

Tổng LNTT - 197.533,095 260.551,270 131,9 

Trong đó: Cao su tự khai thác - 103.343,193 163.186,625 157,9 

Khoản phải nộp ngân sách - 90.896,04 99.087,65 109,0 



Tỷ suất lợi nhuận %    

- Trước thuế/Doanh thu - 25,71 32,81 127,6 

- Trước thuế/VĐL - 65,84 86,42 131,3 

Tỷ lệ cổ tức trên VĐL - 30 30 100,0 

Để thực hiện tốt các mục tiêu trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy cần phải thực hiện 

các biện pháp sau:  

- Phát huy các thành quả đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời khắc phục  những điểm chưa 

thực hiên được trong năm 2013; 

- Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chấp hành quy trình kỹ thuật và nội quy để lãnh đạo 

Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; 

- Tiếp tục hoàn thiên các cơ chế điều hành quản lý để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 

2014; 

- Duy trì tình hình tài chính minh bách, chính xác và đúng pháp luật; 

- Quản lý chặt chẻ thủ tục đầu tư tại các dự án Công ty góp vốn, liên kết hoặc đầu tư; 

- Tổ chức điểm thu mua mủ của Công ty, giá thu mua điều chỉnh theo tình hình biến động giá trên 

thị trường đồng thời đảm bảo chất lượng mủ nguyên liệu cho công tác chế biến; 

- Đảm bảo quyền lợi tối đa của cổ đông đồng thời đảm bảo quyền lợi của công nhân lao động; 

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng; 

- Tìm kiếm các thị trường mới tiềm năng để ổn định nguồn tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài 

nước 

- Đảm bảo các điều kiện bảo hộ lao động, chăm sóc y tế, phúc lợi như chế độ ăn giữa ca, trang 

cấp bồi dưỡng độc hại và tiền lương đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đây là điều kiện tốt 

cho sự phát triển bền vững cho cổ đông nói chung và Công ty nói riêng; 

- Để đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 đang áp , Công ty 

đã và đang thực hiện mở rộng, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải khu vực nhà máy chế biến 

trung tâm và nhà máy chế biến Bến Củi (thuộc nông trường cao su Bến Củi) đạt tiêu chuẩn cột 

A khi xả thải theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh. Công ty cũng 

đồng thời giữ vững thành quả đạt được khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2004 

và hệ thống quản lý phòng thí nghiệm 17025:2005. 

Sau đây là một số chỉ tiêu chính trong năm 2014 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh: 

CHỈ TIÊU ĐVT KH 2014 

CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG 

Sản lượng khai thác Tấn 10.350 

Sản lượng chế biến - 14.950 

- Mủ khai thác - 10.350 

- Mủ thu mua - 2.600 

- Mủ gia công - 2.000 



Diện tích khai thác Ha 4.838 

Diện tích KTCB - 1.946 

Diện tích trồng mới, tái canh - 446 

Sản lượng tiêu thụ Tấn 12.950 

- Xuất khẩu - 5.201 

- Nội tiêu - 7.749 

CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ   

Giá thành đ/tấn 39.835.930 

- Mủ thu mua - 45.413.225 

- Mủ khai thác - 38.482.168 

Giá bán - 45.119.774 

- Mủ thu mua - 45.613.225 

- Mủ khai thác - 45.000.000 

Tổng doanh thu đ 722.844.946.000 

Tổng LNTT - 137.031.827.000 

Trong đó: Cao su tự khai thác - 71.696.152.000 

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013 và định hướng hoạt động năm 

2014. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp để HĐQT rút kinh nghiệm và làm tốt nhiệm 

vụ do Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm. 

Nơi nhận:  

- ĐHCĐ thường niên năm 2014;  

- Thành viên HĐQT; 

- Lưu: VT. 

 

 

   

 

 




