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Lời ngỏ của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. 
Kính thưa quý cổ đông, 

 

 

 

 

 

 

Tình hình kinh tế thế giới khởi sắc trong năm 2021 khi các quốc gia triển khai mạnh mẽ chiến lược tiêm chủng vắc-
xin phòng Covid-19 đã giúp giảm nhanh số ca lây nhiễm và tử vong. Tuy nhiên, tăng trưởng của các nền kinh tế có 
sự khác biệt do tốc độ triển khai vắc-xin và chính sách hỗ trợ khác nhau ở các quốc gia. Thương mại toàn cầu tiếp 
tục phục hồi nhưng có xu hướng chậm dần, giá nhiều mặt hàng tăng mạnh so với năm 2020, lạm phát gia tăng nhưng 
nhìn chung vẫn được kiểm soát trên toàn thế giới. Ngoài ra, đại dịch đã gây tắc nghẽn trong chuỗi giá trị toàn cầu 
làm cho giá nguyên liệu sản xuất tăng là thách thức không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các quốc gia. 

Tại Việt Nam dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ. 
Tăng trưởng âm trong năm 2021 của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu 
vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế. 

Đối với ngành Nhựa Việt Nam, trong năm 2021 các doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với những thách thức còn lớn 
hơn năm 2020.   

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra sự gián đoạn lớn trong lĩnh vực bao bì do các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại, thiếu 
lực lượng lao động. Chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nguyên liệu bị thiếu hụt, giá nguyên liệu tăng cao nhưng nguyên liệu 
sản xuất chủ yếu từ nhập kh'u và chiếm 60%-70% giá thành. 

Trong suốt quá trình 2021, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Điều Hành luôn tuân thủ thống nhất theo các 
định hướng năng động - kỷ cương - minh bạch - chuyên nghiệp - hiệu quả, đảm bảo tài sản nguồn vốn và tình hình 
tài chính công ty lành mạnh, đề cao phòng tránh rủi ro không để phát sinh hệ lụy.  

Đặc biệt giai đoạn 3 tháng giãn cách, trong khi nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa thì công ty Tân Đại Hưng đã nỗ 
lực vượt qua những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 để duy trì  hoạt động sản xuất “ 3 tại chỗ”, góp phần giữ vững 
đơn hàng với  khách hàng, giữ cho CBCNV có việc làm và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được diễn ra 
liên tục, không bị gián đoạn, đứt gãy. 

Sau một năm phấn đấu trong hoàn cảnh khó khăn nhất hàng chục năm qua, tuy chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch lợi 
nhuận đề ra năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh, giãn cách. Tuy nhiên những kết quả đạt được của Tân Đại 
Hưng năm 2021 đã phản ảnh những nỗ lực hết mình của CBCNV toàn công ty để duy trì và ổn định sản xuất ngay cả 
trong thời gian giãn cách kéo dài : sản lượng đạt 114%, doanh thu đạt 123%, lợi nhuận sau thuế đạt 76% chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2021. So sánh với kết quả năm 2020, sản lượng giảm nhẹ 1%, doanh thu tăng 2,2% , lợi nhuận sau thuế 
giảm 30%.  

Chặng đường sắp tới, tình hình kinh tế, chính trị, môi trường, dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, 
cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, nhưng kết quả đạt được trong những năm qua là cơ sở để công ty tiếp tục phát triển một 
cách bền vững. Tôi và Hội Đồng Quản Trị công ty cũng như Ban Giám Đốc vững tin rằng với những định hướng sát 
đúng với thị trường, giữ gìn và phát huy các giá trị cốt lõi, được sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng, Tân Đại 
Hưng sẽ tiếp tục gặt hái thành công mới trong thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 

Trân trọng, 
PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG 

                                      Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  

Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 04/2021 với biến chủng mới 
có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại nhiều địa 
phương, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm như: Hà Nội, Bắc 
Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, 
Long An, Cần Thơ…đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, tính 
mạng của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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I. Thông tin khái quát 

Tên giao dịch:   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng 
  TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY 

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số: 

0302760102, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 
04 năm 2002, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 
22 tháng 06 năm 2020. 

Vốn điều lệ: 244.305.960.000 đồng. 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 244.305.960.000 đồng. 

Địa chỉ trụ sở văn phòng: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, 
Q.Tân Phú, TPHCM. 

Số điện thoại: +84 (028) 39 73 72 77  

Số fax: +84 (028) 39 73 72 79 

Website: http://www.tandaihungplastic.com 

Email: tdhplastic@gmail.com 

Mã cổ phiếu: TPC 

 

Quá trình hình thành và phát triển 

1) Quá trình hình thành và phát triển  

 
Thành lập công 
ty SXTM Nhựa 
Tân Đại Hưng, 
chuyên sản xuất 

bao bì PP tái 
sinh cung cấp 
cho các nhà 

máy hóa chất, 
phân bón  

Trở thành nhà 
cung cấp bao bì 
PP lớn nhất cho 
các công ty xuất 
nhập khNu gạo, 

các công ty 
nhập và đóng 
gói bao phân 
bón tại Cảng 

Sài Gòn 

Tiếp cận 
thương mại 
quốc tế và 
xuất khNu 
sang thị 

trường Châu 
Âu 

Chuyển từ hình 
thức Công ty 
TNHH thành 

Công ty Cổ phần 
Nhựa Tân Đại 

Hưng, vốn điều 
lệ 

20.000.000.000 
đồng 

Khánh thành nhà 
máy tại Cụm Công 
nghiệp Nhựa Đức 

Hòa, Long An. 
Tăng cường xuất 

khNu bao bì PP, vải 
địa kỹ thuật, vải 
phủ nông nghiệp 

vào thị trường Mỹ, 
Canada 
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2) Quá trình Niêm yết : 

Ngày 28/11/2007 Chính thức giao dịch 10.400.000 cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán 
TPHCM, theo quyết định số: 149/QĐ-SGDCK ngày 20/11/2007. 

Ngày 30/09/2008 Niêm yết bổ sung 10.146.000 cổ phiếu theo quyết định số 107/QĐ-SGDCK 
TPHCM ngày 30/09/2008. 

Ngày 20/08/2010 Niêm yết bổ sung 3.884.596 cổ phiếu thưởng theo  quyết định số 167/QĐ-
SGDHCM của Sở GDCK TPHCM ngày 11/08/2010. 

Loại chứng khoán Cổ phiếu phổ thông. 

Mã chứng khoán TPC. 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 24.430.596 cổ phiếu. 
� Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.516.956 cổ phiếu (giao dịch tự do). 
� Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.913.640 cổ phiếu. 

 

Phần I. THÔNG TIN CHUNG 
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3) Các sự kiện khác:  

Từ năm 2003 Áp dụng hệ thống ISO 9001:2000, nâng cấp thành ISO 
9001:2008 từ năm 2009. 

27/2/2007 Được tổ chức TZU của Châu Âu đánh giá cấp “Chứng nhận 
đạt các yêu cầu về kiểm soát sản xuất tại nhà máy”. 

Tháng 5/2009 Được khách hàng tổ chức đánh giá công nhận đạt các tiêu 
chuNn bộ luật ứng xử “BSCI” và đạt yêu cầu hệ thống quản lý 
vật liệu an toàn “MSDS”. 

Từ Năm 2003 Được Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Thương Mại) liên tục 
xét tặng danh hiệu “Doanh Nghiệp Xuất KhNu Uy Tín”. 

 

II. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

1) Ngành nghề kinh doanh: 

� Sản xuất, chế biến sản phNm cao su (không hoạt động tại trụ sở) (chính). 
� Sản xuất bao bì nhựa PP, PE, PET. 
� Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành công nghiệp. 
� Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành nông lâm nghiệp. 
� Mua bán bao bì nhựa PP, PE, PET; mua bán sản phNm nhựa, nguyên liệu nhựa, bột màu. 
� Xây dựng công trình công ích khác. 
� Xây dựng công trình thủy: Đập và đê.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh minh họa các nhóm sản ph�m chủ yếu của công ty. 

2) Địa bàn kinh doanh: 

Thị trường 

xuất kh�u 
Các sản phNm bao lưới tròn, bao hộp, bao shopping, bao PP không in chủ yếu xuất 
vào các nước thuộc khối EU, vải địa kỹ thuật và Aquadams xuất vào Mỹ và Canada, 
doanh thu xuất khNu chiếm khoảng 60% - 70% trong tổng doanh thu hàng năm. 

Thị trường 

nội địa 
Các sản phNm bao lưới, bao PP (có và không có tráng, có và không có PE, in và 
không in) chủ yếu cung cấp doanh nghiệp sản xuất phân bón và thức ăn gia súc tại 
các tỉnh miền Nam và Đông Nam bộ. 

 

 

Bao Lưới 

Bao Shopping Vải Địa kỹ thuật  Cuộn Vải Aquadam Đê Mềm Aquadams 

Bao PP 

Các Sản Ph�m Chủ Lực Của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng 
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III. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

1) Mô hình quản trị. 
� Tân Đại Hưng là công ty cổ phần đại chúng đã niêm yết, hoạt động theo luật doanh nghiệp Việt 

Nam, được tổ chức và quản trị theo mô hình công ty mẹ & công ty con. 

� Cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty là Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

� Hội đồng quản trị do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu ra theo nhiệm kỳ 5 năm, là cơ quan triển khai và 
giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. 

� Ban Kiểm soát do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu ra theo nhiệm kỳ 5 năm, là cơ quan kiểm tra tính hợp 
lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cNn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, 
trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. ThNm định báo cáo tình hình kinh 
doanh, báo cáo tài chính định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản 
trị lên đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

2) Cơ cấu bộ máy quản lý. 

Sơ đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng 

 
 

� Bộ phận Tài chính kế toán: đảm nhiệm các chức năng quản trị tài chính, kế toàn, các kho nguyên phụ 
liệu và thành phNm, do GĐ tài chính kiêm kế toán trưởng phụ trách.  

� Bộ phận Công nghệ kỹ thuật: đảm nhiệm các chức năng quản trị hoạt động công nghệ, tái sinh nguyên 
liệu, đảm bảo chất lượng (QA), hệ thống điện, hệ thống máy móc thiết bị (sản xuất và phục vụ sản xuất), 
do Giám đốc Công nghệ KT phụ trách.  

� Bộ phận kế hoạch & sản xuất & gia công: đảm nhiệm các chức năng quản trị hoạt động sản xuất và, 
các kho bán thành phNm, do GĐ Sản xuất & Gia công phụ trách.  

� Phân xưởng 1: gồm các công đoạn Kéo sợi, Dệt (bao PP). 

� Phân xưởng 2: gồm các công đoạn Tráng, Ghép, Lộn, PE, Vặn hông, In. 

� Phân xưởng 3: gồm 2 nhóm công đoạn Cắt & May và  LĐPT & Đóng kiện. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRN

BAN GIÁM ĐỐC

Bộ Phận 

KINH DOANH & 
CUNG ỨNG

Bộ Phận 
TÀI CHÍNH & KẾ 

TOÁN

Bộ Phận 
Quàn trị NNL&HC

Bộ Phận 
CÔNG NGHỆ & KT

Phòng Công Nghệ

Phòng Cơ điện

Phòng QA

Bộ Phận 
SẢN XUẤT 

Phòng Kế hoạch 
& điều độ

Phân xưởng I

Phân xưởng II

Phân xưởng III

Phân xưởng  IV

� Hội Đồng Quản trị gồm: 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 
05 thành viên.  

� Ban Giám Đốc gồm: 01 Tổng Giám Đốc, 01 Phó TGĐ, các 
GĐ Trưởng Bộ phận chức năng.  

� Bộ phận kinh doanh & cung ứng: đảm nhiệm chức năng 
quản trị hoạt động marketing, bán hàng, xuất nhập khNu, 
cung ứng nguyên liệu vật tư, & gia công các công đoạn, do 
01 Phó TGĐ phụ trách.  

� Bộ phận hành chính & nhân sự: đảm nhiệm các chức 
năng quản trị hoạt động hành chính và nhân lực, do TGĐ 
phụ trách (kiêm giám đốc công ty con - nhà máy).  
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� Phân xưởng 4: gồm các công đoạn Kéo sợi, Dệt (Vải địa kỹ thuật). 

Trong mô hình công ty Mẹ -Con: 

� Trụ sở công ty tại thành phố Hồ Chí Minh: là nơi giao dịch chính thức của công ty, nơi hoạt động 
thường xuyên của HĐQT và các bộ phận chức năng tài chính và kinh doanh cung ứng. 

� Nhà máy (Công ty TNHH TĐH) tại Long An: là nơi hoạt động thường xuyên của BGĐ và các bộ 
phận chức năng khác của công ty. 

3) Các công ty con, công ty liên kết. 
� Công ty con: Công ty CP nhựa Tân Đại Hưng đang sở hữu 100% vốn điều lệ 45 tỷ đồng của “Công 

ty TNHH TĐH”, giấy chứng nhận ĐKKD số: 5002000837 do Sở KHĐT Tỉnh Long An cấp ngày 
22/05/2006, địa chỉ: Lô C11-C15 Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa, Long An. Đây là nhà máy và 
kho hàng của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng. 

� Công ty liên kết:  Không có. 

IV. Định hướng phát triển 

1) Định hướng tổng thể:  

 
Tầm nhìn  Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng phát triển liên tục và bền vững cùng với 

ngành nhựa Việt Nam, gắn liền với bảo vệ môi trường thiên nhiên và lợi ích 
xã hội. 

Sứ mệnh Trở thành trở thành một doanh nghiệp bao bì hàng đầu tại Việt Nam và khu 
vực;  phát huy thế mạnh và sở trường, chủ động hội nhập vào thị trường quốc 
tế theo các hiệp định thương mại đã ký kết giữa Việt Nam với các nước khác.  

Giá trị cốt lõi � Minh Bạch: Công bố thông tin đầy đủ, các dữ liệu và số liệu của công ty 
rõ ràng, rành mạch, trung thực. 

� Kỷ Cương: Tất cả tổ chức và hoạt động của công ty đúng trong khuôn 
khổ pháp luật Việt Nam, phù hợp với chuNn mực quốc tế và các chính 
sách qui định qui trình nội bộ. 

� Chuyên Nghiệp: Công ty sản xuất kinh doanh bao bì nhựa hơn 30 năm, 
cán bộ công nhân năng động, có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu, 
được sắp xếp phù hợp với năng lực trong môi trường làm việc khuyến 
khích sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, phù hợp với văn hóa công ty và 
tinh thần đội ngũ (team-work). 

� Cạnh Tranh: Tân Đại Hưng là Thương Hiệu uy tín, đảm bảo Chất 
Lượng, đáp ứng sản lượng lớn, giá cả có lợi cho khách hàng, đảm bảo 
giao hàng đúng hẹn, thực hiện đúng đủ những thoản thuận và cam kết 
với khách hàng. 

� Hiệu Quả: Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mang đến lợi ích 
thiết thực và tốt nhất cho các đối tác và khách hàng, nhà đầu tư và cổ 
đông, người lao động và cộng đồng xã hội. 



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG             BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021                                         Trang 6 

 

 

2) Chiến lược tổng thể trung và dài hạn (đến năm 2026) 

Mục tiêu Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân >10% hằng năm, giữ vững vị trí trong top 3 
ngành bao bì nhựa của Việt nam. 

Thương hiệu Tiếp thị nhạy bén, nắm bắt xu hướng và hoạch định sát đúng nhu cầu khách hàng, 
cơ cấu sản phNm đáp ứng được sự cạnh tranh về giá bán, duy trì thương hiệu hàng 
đầu về bao bì, chọn lựa đối tác kết nối hợp lý trong chuỗi giá trị quốc tế. 

Chất lượng sản 

ph�m 
Lấy chất lượng sản phNm làm trung tâm cạnh tranh và lấy công nghệ sản xuất tiên 
tiến làm nên tảng cho sự phát triển. 

Công nghệ sản 

xuất 
Liên tục cải tiến đổi mới nâng cấp máy móc thiết bị, tối ưu hóa các dòng sản 
phNm và qui trình sản xuất, đầu tư thích đáng cho.nghiên cứu và phát triển nhằm 
cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và năng suất lao động, đảm bảo 
chất lượng sản phNm nhằm tối đa hóa lợi nhuận. 

Năng suất và 

sản lượng 
Vận dụng Lean Production và 5S nhằm loại bỏ các lãng phí và giảm chi phí, hợp 
lý hoá quy trình sản xuất, ngăn ngừa sai lỗi ngay từ khâu đầu tiên, gia tăng hiệu 
suất và hiệu quả các quá trình sản xuất tổng thể và mỗi công đoạn. 

Tài chính Kiểm soát nội bộ tốt, chú trọng quản trị phòng tránh rủi ro, đảm bảo tình hình tài 
chính công ty lành mạnh, đạt các chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức hàng năm. 

Quản trị Liên tục cập nhật, vận dụng các hệ thống quản trị tiên tiến nâng cao  năng lực 
quản trị điều hành công ty phù hợp theo sự phát triển công nghiệp 4.0, xây dựng 
môi trường làm việc thu hút nguồn nhân lực, mời gọi nhân tài. 

Xây dựng và 

phát triển văn 

hoá 

Xây dựng tư duy quản trị tiên tiến trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên.dựa trên 
nền tảng nguồn nhân lực năng động sáng tạo, chuyên môn cao. Xây dựng một tác 
phong chuyên nghiệp, tất cả vì lợi ích cao nhất của khách hàng. 

3) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2022. 

TT Chỉ tiêu cơ bản Năm 2022 Ghi chú 

1 Sản lượng bao bì 

(tấn) 

16.599 Tăng 2% so với kế hoạch 2021, thấp hơn 
10% so với thực tế năm 2021. 

2 Doanh thu bao bì 

(tỷ) 
   761,306 Tăng 8% so với kế hoạch 2021, và giảm 

12% so với thực tế 2021. 

3 Lợi nhuận sau thuế 
(tỷ) 

18  Giảm 10% so với kế hoạch 2021, và 
tăng 18% so với thực tế 2021. 

4 Mức chia cổ tức (%) 7% Tương đương kế hoạch 2021. 

5 Tỷ lệ phế/thành 

ph�m (%) 

≤ 6% Như năm 2021 

6 Công tác xã hội Trích 1 tỷ lợi nhuận trước thuế năm 2022 để tài trợ từ 
thiện (cho lĩnh vực y tế và giáo dục). HĐQT sẽ phối hợp 
với các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện và giám sát 
kiểm tra. 

Tình hình thị trường năm 2022 được dự báo sẽ còn nhiều biến động, khó lường trước những khó khăn 

do dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 sang 

năm 2022 sẽ ngấm sâu hơn, xung đột quân sự Nga- Ukraina gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình 
kinh tế thế giới, trong đó có các thị trường mục tiêu của công ty. Vì vậy chỉ tiêu sản lượng, doanh thu bao 
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bì & lợi nhuận sau thuế năm 2022 được xây dựng trên cơ sở những dự đoán về thị trường và năng lực 
của nhà máy . 

4) Các mục iêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình 

chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Phòng chống các rủi ro:  
Công ty đã nhận diện, đã và đang thực hiện các biện pháp những biện pháp phòng chống rủi ro: 

Lĩnh vực rủi ro Nhóm giải pháp và biện pháp 

Pháp luật Thay đổi về thể chế, chính sách, pháp luật sẽ được theo dõi và thay đổi kịp thời 
để đảm bảo tổ chức và hoạt động công ty luôn hiệu quả.. 

Thị trường và 

khách hàng 
Cập nhật thường xuyên tình hình kinh tế và các chính sách vĩ mô tại các khu vực 
của khách hàng xuất khNu, liên hệ thông tin hai chiều thường xuyên để nắm vững 
tình hình khách hàng, có những chiêu thức marketing và bán hàng phù hợp. 

Giá nguyên liệu Theo dõi xu hướng thay đổi của giá nguyên liệu để quyết định mua và tồn kho 
hợp lý, hạn chế tối đa biến động giá nguyên liệu tác động xấu đến giá thành và 
giá bán, đảm bảo ổn định cho sản xuất và nguồn vốn được sử dụng hiệu quả. 

Tỷ giá và lãi 
suất ngân hàng 

Theo dõi chính sách tiền tệ, tình hình tỷ giá để sử dụng có lợi nhất nguồn USD từ 
doanh thu xuất khNu, phòng tránh hệ quả khi tỷ giá biến động mạnh; kiểm soát 
thay đổi hạn mức và lải suất vay ngân hàng để hạn chế ảnh hưởng đến quá trình 
mua nguyên vật liệu cho sản xuất và hiệu quả hoạt động chung của công ty. 

Giao nhận, vận 

chuyển 
Thực hiện bảo hiểm cho tất cả hàng hóa; kiểm soát chặt chẽ quá trình xuất nhập 
giao hàng và vận chuyển. 

Công nghệ Theo dõi thay đổi công nghệ sản xuất trong thời đại công nghiệp 4.0, có những 
dự báo và kế hoạch để chuyển đổi phù hợp theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. 

Chất lượng Chọn nhiều nhà cung cấp và sản xuất thử mẫu, đánh giá nguyên liệu. Kiểm tra 
kiểm soát đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu và tất cả công đoạn, tránh rủi ro 
trong quá trình sản xuất, dẫn đến chất lượng các thành phNm không đảm bảo.  

Thanh toán Kiểm soát chặt chẽ công nợ bán hàng, thường xuyên đánh giá khả năng thanh 
toán của các khách hàng qua việc đặt hàng và chi trả, không để phát sinh nợ xấu. 

Lao động Tình trạng dịch chuyển lao động có xu hướng tăng: đào tạo để nâng cao tay nghề, 
kỹ năng vận hành thiết bị sản xuất mới, thực hiện chính sách chăm lo tốt để người 
lao động an tâm và gắn bó, đặc biệt là người có tay nghề cao. Điều phối kịp thời 
qua các công đoạn để đảm bảo sản lượng và tiến độ sản xuất. 

Thông tin và 

internet 
Nhắc nhở, giám sát quan hệ và phân công hợp lý nhân viên, có những biện pháp 
kỹ thuật và hành chính nhằm giữ an toàn của hệ thống mạng thông tin, phòng 
tránh các rủi ro từ mạng internet, tiết lộ các thông tin cần bảo mật của công ty. 

Cơ sở hạ tầng Lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát, kiểm tra chặt chẽ, chủ động phòng chống cháy 
nổ, giông bão, không để xảy ra trộm cắp làm thiệt hại tài sản và uy tín công ty. 

Giao dịch 
chứng khoán 

Theo dõi tình hình giao dịch cổ phiếu TPC của công ty, phòng tránh biến động 
xấu và nguy cơ bị thao túng, thâu tóm. 

Tân Đại Hưng luôn đặt mục tiêu kinh doanh đi đôi với trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và cộng 
đồng. Trong các hoạt động, Công ty quan tâm công tác xã hội và chú trọng chăm lo cải thiện đời sống 
vật chất tinh thần cho toàn thể CB – CNV tại Công ty. Công ty cam kết đảm bảo liên tục: 
• Không ngừng cải tiến công nghệ kỷ thuật trong sản xuất, để giảm thiểu tiêu hao năng lượng, 

cường độ lao động và an toàn lao động trong sản xuất. Nghiên cứu áp dụng các công thức nguyên 
liệu để tăng dần tỷ lệ sử dụng nguyên liệu tái sinh hiệu quả nhằm giảm giá thành.  

• Tổ chức thu gom và tái chế và sử dụng lại 100% phế liệu phế phNm, không xả nước thải trực tiếp 
vào môi trường, tất cả chất thải rắn khác đều được công ty thu gom, tập trung và hợp đồng với 
đơn vị có chức năng để xử lý (kể cả tại khu lưu trú). 

• Tham gia các cuộc vận động từ thiện (với mức độ khác nhau) do Hiệp Hội Nhựa Việt Nam tổ 
chức, các cuộc vận động tài trợ cộng đồng của các địa phương (các địa bàn trụ sở và nhà máy). 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG             BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021                                         Trang 8 

 

I. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 
1) Những thay đổi của môi trường kinh doanh và các giải pháp đã thực thi đạt hiệu quả:  

 

 Tình hình môi trường kinh doanh 2021 Nhóm giải pháp đã thực thi 

  Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn 
cầu, giá các nguyên liệu chủ yếu của sản xuất 
bao bì PP trong năm 2021 diễn biến tăng mạnh 
trong quý 2, giảm dần trong quý 3 nhưng vẫn 
duy trì ở mức cao trong quý 4. Giá bình quân 
năm 2021 tăng  38% so với năm 2020.  

Kiểm soát chi phí mua hàng và mức tồn kho, điều 
chỉnh cơ cấu sản phNm tuỳ theo tình hình, tiếp thị 
khách hàng thị trường mới, cải tiến kỹ thuật nhằm 
giảm chi phí SX, giá bán cạnh tranh. 

  Thị trường XUẤT KHẨU : Sau Tết giá hạt 
nhựa tăng đột biến, việc nhận đơn hàng khó 
khăn, giá thành cao, nhu cầu khách hàng thấp 
do dịch Covid-19 cả thế giới. Tình hình dịch 
bệnh tại Việt Nam căng thẳng kéo dài từ tháng 
6 đến tháng 9, nhà máy phải sản xuất 3 tại chỗ, 
hạn chế di chuyển. Điều này gây trở ngại lớn 
trong khâu xuất kho và kéo container từ nhà 
máy ra cảng. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu 
container rỗng tiếp tục kéo dài từ cuối năm 
2020 đến suốt năm 2021, giá cước tiếp tục tăng 
cao, dẫn đến việc công ty phải tồn kho số 
lượng lớn hàng thành phNm chờ cấp container 
rỗng để xuất hàng và chịu lỗ chi phí cước tàu. 

Kiểm soát tồn kho, điều chỉnh kế hoạch sản xuất để 
giảm lượng tồn kho, linh hoạt trong đàm phán và 
điều chỉnh lịch book container để giảm thiểu tổn 
thất chi phí do cước tàu tăng cao. 

  Thị trường NỘI ĐNA :  Ngành thức ăn gia súc, 
thủy sản chịu nhiều chi phí đầu vào cao do 
nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu nhập khNu, 
xu thế các công ty sản xuất thức ăn đầu tư khép 
kín từ chăn nuôi đến cung cấp thịt. 

Nhìn chung các tháng đều vượt kế hoạch chỉ 
riêng tháng 07-09/2021 chịu ảnh hưởng khó 
khăn nhiều do phải tổ chức sản xuất 03 tại chỗ. 
 

Liên tục tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng trong 
ngành thức ăn gia súc  – thủy sản (có thêm một số 
khách hàng lớn - mới tiềm năng như Công ty 
Cargill, cty De Heus, Cty Uni President, Cty Tiến 
Đại Phát, Cty BioMar Việt Úc. Ngoài ra Cty CJ 
Việt Nam cũng đã giới thiệu CJ Indonesia và CJ 
Philippine liên hệ đến TDH), đNy mạnh tăng thị 
phần ở những khách hàng cũ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021 
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DIỄN BIẾN THN GIÁ NGUYÊN LIỆU PP – NĂM 2021 (usd/tấn) 
 

 
 

• Giá PP bình quân năm 2021 tăng rất nhiều, cao hơn giá bình quân năm 2020 tới 38% 
 

2) Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021: 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch 2021 Thực hiện 2021 % So với Kế hoạch 

1  Sản lượng bao bì (tấn)  16,214 18,465 114% 

2  Doanh thu: (triệu đồng)  704,608 864,229 123% 

3  Lợi nhuận: (triệu đồng)  20,000 15,201 76% 

Trong đó:  

� Tổng sản lượng thực hiện : 18.465 tấn (tăng 14% so với kế hoạch năm). 
o Sản lượng XK  đạt  :    9.177 tấn, chiếm 49,7%  tổng sản lượng. 
o Sản lượng nội địa :    9.288 tấn, chiếm 50,3%  tổng sản lượng. 

� Tổng doanh thu bán hàng  :   864.229 triệu đồng (tăng 23% so với kế hoạch năm). 
o Doanh thu XK   :   482.958 triệu đồng chiếm 56% tổng doanh thu. 
o Doanh thu nội địa  :   381.270 triệu đồng chiếm 44% tổng doanh thu. 
 

b) So sánh kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu giữa năm 2021 với năm 2020: 

TT Chỉ tiêu Thực hiện 2021 Thực hiện 2020 So sánh 2021/2020 

1  Sản lượng bao bì (tấn)  18,465 18,657 99% 

2  Doanh thu: (triệu đồng)  864,229 845,300 102% 

3  Lợi nhuận: (triệu đồng)  15,200 21,789 70% 

 Cơ cấu sản lượng và doanh thu theo khu vực thị trường đạt được như sau: 

Sản lượng bán ra  Tấn  % 
Xuất khNu                         9,177  49.7% 

Nội địa                         9,288  50.3% 
Tổng sản lượng                        18,465                             100% 

      
Doanh thu bán ra  Triệu đồng % 

Xuất khNu                     482,958  56% 
Nội địa                     381,270  44% 

Tổng doanh thu                      864,229                             100% 
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CƠ CẤU SẢN LƯỢNG & DOANH THU THEO KHU VỰC THN TRƯỜNG 
 

 

  

II. Tổ chức và nhân sự 

1) Danh sách Ban điều hành và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Nhựa Tân Đại Hưng (31/12/2021) 

 

(tóm tắt lý lịch có trong phần quản trị công ty).  

 

2) Những thay đổi trong ban điều hành:  

- Trong năm 2021, Bầu bổ sung 01 thành viên mới là Bà Doanh Thúy Oanh thay thế Bà Đoàn Thị 
Hồng là  thành viên cũ xin từ nhiệm.  

- Nhân sự khác của Ban giám đốc và các trưởng bộ phận của Công ty không thay đổi, thường xuyên 
hợp tác chia sẻ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

3) Số lượng cán bộ, nhân viên và tóm lược chính sách đối với người lao động: 

• Tổng số lao động trong công ty làm việc tại thời điểm ngày 31/12/2021 là 707 người: gồm 435 lao 
động nam , 272 lao động nữ .  Trong đó lao động trực tiếp 597 lao động chiếm tỷ lệ 84%  trên tổng 
số lao động (xem thêm chi tiết phần bên dưới). 

• Tóm lược các Chính sách đối với người lao động (xem thêm chi tiết phần bên dưới):  

� Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách theo luật lao động. 

� Lãnh đạo công ty luôn chú  trọng ổn định việc làm, tiếp tục nâng cao thu nhập  thông qua hiệu 
quả sản xuất, làm việc; có những chính sách khuyến khích sáng kiến cải tiến, thâm niên, thưởng 
thành tích định kỳ và đột xuất.  

� Định kỳ tổ chức các hoạt động vui chơi thể thao, văn nghệ trong nội bộ và giao lưu với các 
doanh nghiệp khác trong cụm công nghiệp. 

năm 2021
năm 20200.0%

20.0%

40.0%

60.0%

sản 
lượng 
XUẤT 
KHẨU

sản 
lượng 

NỘI ĐỊA

doanh 
thu XUẤT 

KHẨU

doanh 
thu NỘI 

ĐỊA

năm 2021

năm 2020

TT Họ và tên Giới tính
Năm 

sinh
Chức Danh

Số lượng cp sở 

hữu cổ phần có 

biểu quyết
Tỷ lệ %

1 Ông Phạm Văn Mẹo Nam 1963 Tổng Giám đốc                     55,000 0,23%

2 Bà Tôn Thị Hồng Minh Nữ 1974 Phó Tổng GĐ                   704,000 2,88%

3 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 1962 Kế Toán Trưởng                   177,160 0,73%
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III. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

1) Các khoản đầu tư góp vốn. 

Trong năm 2020 Công ty không có bổ sung vốn kinh doanh. 
 

2) Các khoản đầu tư cổ phiếu thể hiện như sau: 
 
 Các khoản đầu tư cổ phiếu công ty năm giữ đến ngày 31/12/2021 như sau: (Đvt: đồng)       
 

 
 

3) Các công ty con, công ty liên kết: 
• Công Ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng: không có. 
• Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng không liên kết với Công ty nào khác. 
• Công ty con:  

� Công Ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng đầu tư và đang sở hữu 100% vốn điều lệ 45 tỷ đồng của “ 
Công Ty TNHH TĐH” GCNĐKKD số: 5002000837 do Sở KHĐT Tỉnh Long An cấp ngày 
22/05/2006, địa chỉ Lô C11 – C15 Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa, Long An. 

 

SO SÁNH LAO ĐỘNG NĂM 2021 VÀ 2020
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Cổ Phiếu Số lượng Giá Trị Số lượng Giá Trị
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB 3                               198,949                      3                       198,949                       
Ngân Hàng TMCP XNK Việt Nam EIB 7                               1,018,448                    7                       1,018,448                     
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Trái phiếu 17,000,000,000            14,000,000,000             
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• Tình hình hoạt động của công ty TNHH TĐH ổn định (thực chất đây là nhà máy sản xuất bao bì và kho 
hàng của Công ty Cổ phần nhựa Tân Đại Hưng), 

• Công ty “con” hàng năm đều được kiểm toán và báo cáo cùng với công ty “Mẹ”để có báo cáo tài chính hợp 
nhất và công bố thông tin minh bạch (xem phần báo cáo tài chính). 

 

 

IV. Tình hình tài chính 

1) Tình hình tài chính                                                                                          (Đvt: đồng) 

 

2) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu    

 

 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 So sánh 2021/2020

Tổng giá trị tài sản 701,465,593,551      749,101,035,092     106.79%

Doanh thu thuần 868,265,115,522      895,836,126,639     103.18%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 25,834,308,167        18,473,356,397       71.51%

lợi nhuận khác 1,707,573,780          749,389,900            43.89%

lợi nhuận trước thuế 27,541,881,947        19,222,746,297       69.79%

lợi nhuận sau thuế 21,789,425,093        15,201,049,511       69.76%

Chỉ tiêu - chỉ số 2020 2021 Ghi chú

Tổng Tài Sản
Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài Sản (%) 67.32% 71.59% Tăng
Tài sản Dài hạn/Tổng Tài Sản (%) 32.68% 28.41% Giảm

Nợ phải trả
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) 51.59% 55.05% Tăng
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) 48.41% 44.95% Giảm
Nợ phải trả/Vốn chủ sỡ hữu  (%) 106.59% 122.46% Tăng

 Tỷ Số Lợi nhuận

 Tỷ Số Lợi nhuậnST/Doanh thu thuần (LN biên) 2.51% 1.70% Giảm
 Tỷ Số Lợi nhuận/ tổng tài sản (ROA) 3.11% 2.03% Giảm
 Tỷ Số Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE) 6.42% 4.51% Giảm
 Tỷ Số Lợi nhuận/ Vốn Cổ phần 8.92% 6.22% Giảm

Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Tỷ số khả nang thanh toán nhanh 1.30                            1.30                           không đổi
Tỷ số khả nang thanh toán = tiền mặt 0.81                            0.67                           Giảm

Chỉ tiêu năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho (giá vốn/hàng tồn khoBQ) 4.01                            3.71                           Giảm
Doanh thu thuần trên tổng tài sản 123.78% 119.59% Giảm

Nhà Máy của công ty CP nhựa Tân Đại Hưng: Công ty TNHH TĐH 
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V. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

1) Cổ phần: 

Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng  Số Cổ phiếu 

Tổng số cổ phần phát hành               24.430.596  

Số cổ phần đang lưu hành (chuyển nhượng tự do)               22.516.956  

Số Cổ phần Cổ phiếu quỹ nắm giữ                 1.913.640  

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng 00 

Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài 00 

2) Cơ cấu cổ đông:  

(Theo danh sách do TTLKCK TPHCM chốt  ngày 16/03/2022) 

 

    
3) Các cổ đông lớn của công ty: 

 TT Tên cổ đông Quốc tịch TSCP sở hữu % Sở hữu/TSCP 

1 Lê Thị Mỹ Hạnh Việt Nam        3.382.590  13,85% 
2 Phạm Trung Cang Việt Nam        3.223.220  13,19% 
3 Trương Thị Lệ Việt Nam 1.237.740 5,11% 

4) Tình hình giao dịch liên quan của các “Cổ đông lớn”và “cổ đông nội bộ”:  

Không có phát sinh giao dịch  

Loại cổ đông
Số lượng cổ 

đông

Số lượng cổ 

phần

Tỷ lệ (%) sở hữu cổ 

phiếu
TS quyền biểu quyết Tỷ lệ quyền biểu quyết

I. Cổ đông trong nước 648             22,086,654      90.41% 22,086,654                98.09%

1.Cá nhân 625 19,163,282 78.44% 19,163,282 85.11%

2.Tổ chức 23 2,923,372 11.97% 2,923,372 12.98%

II. Cổ đông nước ngoài 22               430,302           1.76% 430,302                     1.91%

1.Cá nhân 16 383,452             1.57% 383,452                       1.70%

2.Tổ chức 6 46,850               0.19% 46,850                         0.21%

III. Cổ phiếu quỹ 1913640 7.83% 0 0%

TỔNG CỘNG 670             24,430,596      100.00% 22,516,956                100.00%

93%

4%

2%
1%

0%

Cơ cấu Cổ Đông theo danh sách cổ 

đông chốt ngày 16/03/2022

1. Cá nhân trong nước

2. Tổ chức trong nước

3. Cá nhân nước ngoài

4. Tổ chức nước ngoài

5. Cổ phiếu quỹ
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5) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : 

 

6) Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

Trong năm 2021, Công ty đã không có giao dịch cổ phiếu quỹ . 

7) Tình hình giao dịch cổ phiếu TPC trên sàn HOSE năm 2021. 

Tình hình giao dịch cổ phiếu TPC của công ty trên sàn HOSE năm 2021: 
Theo ảnh hưởng chung của Thị trường chứng khoán Việt Nam, tổng khối lượng giao dịch và 
tổng giá trị giao dịch của cổ phiếu TPC năm 2021 đều tăng; bình quân giá giao dịch cả năm 
tăng 5.5% so với năm 2020, giá đóng cửa phiên cuối năm là 10.550 đồng tăng 550 đồng với 
phiên mở cửa đầu năm. 
 
 

 
 

 

 
 
 

Vốn chủ sở hữu
Vốn góp của Chủ Sở 

Hữu

Thặng dư vốn Cổ 

phần
Cổ phiếu quỹ Cộng 

Số dư đầu năm trước 244,305,906,000           82,683,222,451           (24,593,180,860)           302,395,947,591        

Số dư cuối năm trước 244,305,906,000           82,683,222,451           (24,593,180,860)           302,395,947,591        

Số dư đầu năm nay 244,305,906,000           82,683,222,451           (24,593,180,860)           302,395,947,591        

Số dư cuối năm nay 244,305,906,000           82,683,222,451           (24,593,180,860)           302,395,947,591        
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So sánh giao dịch cổ phiếu TPC giữa năm 2021 với năm 2020. 

 

8) Các chứng khoán khác:   

- Trong  năm Công Ty không có giao dịch các Chứng khoán khác.  

THÔNG KÊ GIAO DNCH CỔ PHIẾU TPC NĂM 2021

Chỉ tiêu 2021

TS phiên tăng giá 136                      
TS phiên giảm giá 112                      
TS phiên giữ giá 34                        
TS phiên không GD 36                        
Tổng KLGĐ khớp lệnh (cp) 1.040.600            
Tổng GTGD khớp lệnh (đồng) 10.545.000.000   
Binh quân GTGDK.L/CP (đồng) 10.134                 
Tổng KLGD thỏa thuận (cp) 123.220               
Tổng GTGD thỏa thuận (đồng) 1.194.570.000     
Bình quân GTGDTT/CP (đồng) 9.695                   
Thị giá mở cửa 04/01/2021 10.000                 
Thị giá đóng cửa 31/12/2021 10.550                 
So sánh thị giá 2021 (cuối-đầu) 550                      
Thay đổi giá trị vốn hóa tương ứng (đồng) 13.436.827.800   

THÔNG KÊ GIAO DNCH CỔ PHIẾU TPC NĂM 2020-2021

Hạng mục Năm 2020 Năm 2021 So sánh 2021/2020

TS phiên tăng giá 27,62% 42,77% 55%
TS phiên giảm giá 51,40% 35,22% -31%
TS phiên giữ giá 7,34% 10,69% 46%
TS phiên không GD 13,64% 11,32% -17%
Tổng KL giao dịch 459.920 1.163.820 153%
Tổng GT giao dịch 3.856.000.000 11.739.570.000 204%
Bình quân GTGD 8.384 10.087 20%
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- Tháng 11 năm 2021 Công ty  chỉ đầu tư mua thêm trái phiếu dài hạn  do Ngân Hàng Công 
Thương Việt Nam phát hành với Trị giá 3 tỷ đồng, nâng tổng tổng số trái phiếu đến 
31/12/2021 là 17 tỷ đồng so với năm 2020 là 14 tỷ 

 
VI. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

1) Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

            a/ Tổng nguyên liệu được sử dụng năm 2021:  13,560,000 Kg  

Tổng khối lượng sử dụng nguyên liệu  năm 2021 gần như tương đương năm 2020 (13,522,533 kg) 

          b/ Tỷ lệ nguyên liệu tái chế được sử dụng sản xuất năm 2021: 15.3%  

            Tỷ lệ trên tương đương tỉ lệ sử dụng năm 2020 (15.41%). 

2) Tiêu thụ năng lượng: 
a) Bảo trì bảo dưởng thường xuyên hệ thống các TỤ BÙ của các trạm điện , Đảm bảo hệ  CosΨ > 0.9 . 

Dẫn đến công ty không bị điện lực phạt ( Mua CS phản kháng) như các năm trước 
b) Gắn các thiệt bị tự động mở theo giờ sử dụng hơi hiệu quả tránh lãng phí 
c) NĂM 2021 sử dụng tổng cộng 16,635,700Kw điện ( Đo đếm trên đồng hồ điện lực ) 
o Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid , công ty thực hiện 3T ( 3 tại chỗ ) sử dụng điện sinh hoạt 

nhiều, Máy móc hoạt động trong thời gian 3T không liên tục – đóng mở nhiều lần nhất là các dòng 
máy gia nhiệt như kéo sợi - tráng 

d) Báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (xem thêm chi tiết phần bên dưới): 

STT Nội dung- hạng mục 
Thuộc 

PX 
Phụ trách 
thực hiện 

Kết quả Hiệu  quả mang lại 

1 
Thay thế dàn kéo lớn máy KS Đài 
Loan ( kéo sợi cho máy dệt lưới 
tròn ) 

KS 
PCĐ, và PX 
kéo sợi 

Hoàn thành  
Chất lượng chỉ ổn dịnh hơn về độ 
đồng đều bản chỉ 

2 
Chế tạo làm mới thêm 06 dàn 
cuốn máy dệt – để dệt 02 cuộn  

Dệt PCĐ  Hoàn thành 
Tăng sản lượng vải dệt manh, Giảm 
công banh vải 

3 
Lắp toàn bộ hệ thống báo thoi cho 
toàn bộ 55 máy CS và 10 máy TQ 
6 thoi 

Dệt PCĐ 
Hoàn thành 
65 máy 

Giảm phế liệu dệt , Công nhân vận 
hành máy được khỏe hơn 

4 Thay đổi kết cấu lô in lấy mực  In PCD, PX 
Hoàn thành 
cho 10 máy 

Giảm gãy lô ( giảm chi phí vật tư , 
giảm thời gian ngừng máy sửa 
chữa, tăng sản lượng in 

5 
Cải tiến dàn băng tải ra bao in 
trên máy in Olger  

In PCĐ, PX 
Hoàn thành 
03 máy 

Giảm lêm lếch bao, giảm phế do 
lệch bao,  

6 
Nâng cấp máy cắt túi PE tư 
chuyển động cơ , sang điều khiển 
motor step 

PE PCD 
Hoàn tất 03 
cụm máy 

Tăng sản lượng, ổn định chiều dài 
cắt 

7 

Cái tiến các bộ phận trộn liệu, dàn 
cuốn để các máy đầu tư mới : 
Máy chỉ Hengly, và máy tráng 
Yongming đưa vào hoạt động 
được 

KS, 
Tráng 

PCĐ  Hoàn tất  Đã đưa vào hoạt động ổn định 

8. 
Cái tiến kết cấu trống in Olger để 
phù hợp với lực ép khi in không 
bị mốp trống in 

PX In PCD 
Hoàn tất 3 
máy 

Đả hoạt động ổn định, tăng sản 
lượng, giảm thời gian canh chỉnh 
mẫu 

3) Tiêu thụ nước:  

• Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 
Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 
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• Trụ sở văn phòng sử dụng nguồn nước của TPHCM, nhà máy sử dụng nguồn nước của khu công 
nghiệp. 

• Nước sử dụng năm 2021 : là 94,848 m3/ Năm, so với năm 2020 là 71,576 m3/ Năm, tăng 33% do 
sinh hoạt trong thời gian thực hiện 3T 

4) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

Công ty không bị xử phạt vi phạm liên quan đến việc tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường 

5) Chính sách liên quan đến người lao động 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. 

• Tổng số lao động của công ty là 707 người: gồm 435 lao động nam , 272 lao động nữ .  Trong đó lao động 
trực tiếp 597 lao động chiếm tỷ lệ 84%  trên tổng số lao động. 

• Tổng số lao động năm 2021 giảm 3.9% so với năm 2020, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh CoVid-19. 
• Thu nhập trực tiếp của CBNV bình quân năm 2021:  Tương đương năm 2020, riêng CNSX có giảm nhẹ 

không đáng kể so với năm 2020 (8.670.000 đồng /người /tháng so với năm 2020 là 8.700.000 đồng /người 
/tháng) do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19. 

b) Chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. 

� Chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN: công ty trích đóng thay các khoản bảo hiểm bảo hiểm này 
cho toàn bộ cho người lao động (đây là chính sách đặc biệt so với các doanh nghiệp khác). 

� Các chế độ thưởng: lương tháng 13 (mức bình quân thu nhập tháng trong năm), thưởng thâm 
niên, thưởng thành tích ABC (từ 1 đến 2 tháng thu nhập),  

� Các chế độ chăm sóc, phúc lợi khác: 
� Có xe đưa rước CB-CNV từ các điểm tập trung đến nơi làm việc.  
� Đảm bảo thời gian nghỉ giữa ca, chế độ phép năm, chế độ phụ cấp tăng ca. 
� Tổ chức tham quan nghỉ mát và khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động; tặng 

quà tất cả dịp lễ tết (30/4, 2/9, tết Dương lịch, tết Âm lịch); có chế độ trợ cấp hợp lý các 
trường hợp tang chế, ma chay, cưới hỏi, thai sản, tai nạn lao động.  

� Tổ chức bếp ăn tập thể với diện tích 500m2 trong khuôn viên công ty (bố trí 08 nhân viên 
nấu ăn & phục vụ, cung cấp bữa ăn giữa ca miễn phí cho CB-CNV Công ty, bếp ăn đạt 
GCN an toàn vệ sinh thực ph'm qua kiểm tra của ngành y tề địa phương). 

� Khu lưu trú với 50 phòng (gồm 40 phòng diện tích 60 m2 /phòng và 20 phòng diện tích 32 
m2 /phòng) phục vụ chỗ ở miễn phí cho CB-CNV có nhu cầu. Tổng số CB-CNV ở lại khu 
lưu trú hiện nay là 343 người và một số người thân (48.5% tổng số lao động, chủ yếu là 
công nhân nhà ở xa). 

� Công đoàn Công ty phối hợp với công đoàn huyện trao các phần quà cho các gia định CB-
CNV khó khăn nhưng có con vượt khó đạt học sinh giỏi /tiên tiến. Thực hiện tổ chức thăm 
viếng các gia đình có tang gia, phát quà 8/3 cho chị em phụ nữ .v.v… 

� Thực hiện các chế độ trong năm. 
� Riêng năm 2021 do tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh phía nam, UBND 

tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp phải sản xuất 3 tại chỗ. Công ty cũng lập phương án & thực 
hiện sản xuất 3 tại chỗ & chăm lo các chế độ chính sách đầy đủ trong thời gian sản xuất 3T 
(Thực hiện chỉ trả lương đầy đủ, thưởng cho các Anh /chị em CB-CNV tham gia sản xuất 
3T, cung cấp đầy đủ suất ăn ngày 3 bữa cho CB-CNV, bố trí sắp xếp chỗ ăn ở, chăm lo y tế 
và các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ y tế & thông báo hướng dẫn của 
UBND tỉnh Long An) 
 

 
 

STT Chế  độ Số trường hợp Số tiền (VNĐ)
1 Tham quan nghỉ mát 707 357,600,000      
2 Mừng Quốc tế phụ nữ 8/3 272 68,500,000        
3 Mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 272 68,200,000        
4 Ma chay, cưới hỏi, thai sản 34 13,800,000        

Tổng cộng 508,100,000   
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c) Hoạt động đào tạo người lao động 

� Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên như sau: 
� Đào tạo công nhân mới: 119 người, trong đó đào tạo lý thuyết là 238 giờ, đào tạo thực hành 

đứng máy là 5.712 giờ. 
� Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân: 50 người, trong đó đào tạo lý thuyết là 100 giờ, 

đào tạo thực hành là 300 giờ. 
� Tái đào tạo về ATLĐ & vệ sinh lao động cho tất cả CNSX: 24 giờ. 
� Tái đào tạo về ATLĐ & vệ sinh lao động cho tất cả đội ngũ quản lý & nhân viên nghiệp vụ 

kỹ thuật: 24 giờ. 

� Đào tạo khác: 
� Đào tạo về sử dụng an toàn hóa chất (theo hệ thống MSDS), sơ cấp cứu, công tác an toàn 

PCCC, chính sách về trách nhiệm xã hội BSCI & nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật cho đội ngũ 
quản lý và kỹ thuật Công ty, quản lý hệ thống chất lượng Công ty.  

� Các chương trình phát triển kỹ năng (đa dạng tay nghề, có thể làm nhiều nghề tùy công 
nhân đăng ký, nhân viên đi học nâng cao nghiệp vụ) và học tập liên tục để hỗ trợ người lao 
động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp. 

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

• Công ty thu gom và tái chế và sử dụng lại 100% phế liệu phế phNm, không xả nước thải trực tiếp vào môi 
trường, hệ thống thoát nước sinh hoạt được thu gom chung vào hệ thống của cụm công nghiệp, tất cả chất 
thải rắn khác đều được công ty thu gom, tập trung và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý (kể cả tại 
khu lưu trú); nghiên cứu áp dụng các công thức nguyên liệu để tăng dần tỷ lệ sử dụng nguyên liệu tái sinh 
hiệu quả nhằm giảm giá thành. 

• Không ngừng cải tiến công nghệ MMTB kỷ thuật trong sản xuất, để giảm thiểu cường độ lao động và an 
toàn lao động trong sản xuất.  

• Ưu tiên giải quyết việc làm tại địa phương, thông tin và vận động CBCNV góp phần giữ gìn ANTT, an toàn 
giao thông, xây dựng lối sống văn hóa trong quan hệ với dân cư địa phương. 

• Tham gia các cuộc vận động từ thiện (với mức độ khác nhau): chăm sóc trẻ em nghèo do Hiệp Hội Nhựa 
Việt Nam tổ chức, các cuộc vận động của các địa  phương (trụ sở và nhà máy) ủng hộ xây dựng nhà tình 
thương để ủng hộ chăm lo Tết cho người nghèo; hỗ trợ công đoàn Huyện Đức Hòa Long An trao học bổng 
cho con em CB-CNV gia đình khó khăn nhưng vượt khó (học sinh giỏi 3 năm liền). 

• Trong năm 2021, Các Thành viên Hội đồng Quản Trị và quỹ quỹ Thiện Tâm đã tài trợ 750 suất học bổng 
cho trẻ em nghèo hiếu học các tỉnh, tài trợ 30 trường hợp mổ tim cho trẻ em nghèo. Ngoài ra quỹ cũng tham 
gia đóng góp vào các chương trình từ thiện khác như : tặng 11 máy thở và 03 máy monitor, cho các bệnh 
viện địa phương để chữa bệnh nhân covid-19, trao tặng 2.200 phần quà cho các hộ khó khăn trong đợt đại 
dịch toàn tp.Hồ Chí Minh. Tổng số tiền tài trợ của Quỹ Thiện Tâm trong năm 2021 lên đến 4,694 triệu đồng, 
(trong đó Các Thành Viên HĐQT đã đóng góp 2.055 triệu đồng) 

 

 

 

Hình ảnh 

hoạt động 

đội bóng 

đá phong 

trào của 

công ty 
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SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN 
1 TÀI TRỢ GIÁO DỤC HS 750 896,500,000               
2 TÀI TRỢ Y TẾ TH 30 954,000,000               
3 TÀI TRỢ KHÁC TH 2,844,060,000            

TỔNG CỘNG 4,694,560,000         

Trong đó: Tài trợ khác gồm 2,844,060,000         
Tặng 11 máy thở , 03 máy Monitor cho BV để chữa bệnh nhân covid 2,395,000,000            
Hiệp Hội Nhựa Việt Nam (Tài trợ chăm lo tết Các Em Khuyết tật) 20,000,000                
Hội Chữ Thập Đỏ Các Huyện ( 2.200 phần quà trong đợt dịch Covid) 429,060,000               

NỘI DUNGSTT ĐVT
NĂM 2021

TỔNG KẾT THỰC HIỆN TÀI TRỢ NĂM 2021

 

 

 

Hình ảnh hoạt động của 

Quỹ Thiện Tâm 

Trao quỹ học bỗng cho học 

sinh nghèo các tỉnh 

 

 

 

 
 

Hình ảnh hoạt động của 

Quỹ Thiện Tâm 

tài trợ chương trình MỖ 

TIM cho trẻ Em nghèo 
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I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 

1) Phân tích tổng quan. 

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau ( bảng 1): (Đvt: đồng) 

 

b) Kết quả hoạt động năm 2021 (bảng 2):                                                             (Đvt: đồng) 

 

 
Thuyết minh: (bảng 02) 
Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2021, lợi nhuận đạt 15.201.049.511 đồng - đạt 76,01% so với kế hoạch là 20 tỷ 
đồng, không đạt so với kế hoạch để ra, bởi ảnh hưởng các nguyên nhân : 
Các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu bán hàng đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra như sau: 

• Sản lượng bán hàng: đạt 18.465 tấn, tăng 2.251 tấn so với kế hoạch là 16.214 tấn (tương ứng tăng 13,88%) 
• Doanh thu bán hàng đơn vị đạt 895.836 triệu đồng, trong đó doanh thu bao bì chiếm 96,47% tương ứng 

864.229 triệu đồng, tăng 159.621 triệu đồng so với kế hoạch 704.608 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 
22,65%, trong đó: hoạt động kinh doanh Xuất khNu chiếm 55,88% là 482.958 triệu đồng trên tổng doanh thu 
của Công ty so với cùng kỳ năm trước chỉ tăng 2,24% mức tăng không đáng kể. Do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 khiến thị trường xuất khNu sụt giảm, khan hiếm container để xuất hàng, giá cước vận chuyển quốc 
tế tăng phi mã, công ty phải chia sẻ với khách hàng chịu thêm một phần chi phí giá cước, thì mới xuất được 
hàng để có đồng ngoại tệ thu về trả nợ tiền mua nguyên vật liệu sản xuất xuất khNu, duy trì sản xuất, người 
lao động có việc làm ổn định thường xuyên. 

Chỉ tiêu Thực hiện Kế hoạch Thực hiện %  So với %  So với  TH
2021 2021 2020 Kế hoạch Năm trước

Sản lượng bao bì (tấn) 18,465                        16,214                       18,657                        113.88% 98.97%

Doanh thu: (triệu đồng) 864,229                       704,608                      845,300                      122.65% 102.24%

Lợi nhuận: (triệu đồng) 15,201                        20,000                       21,789                        76.01% 69.76%

TT Chỉ tiêu chủ yếu Năm 2020 Năm 2021 Tỳ lệ +/-

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 868,265,115,522      895,836,126,639     103.18%

2 Các khoản giảm trừ doanh thu

3 Doanh thu thuần về  bán hàng và cung cấp dịch vụ 868,265,115,522      895,836,126,639     103.18%

4 Giá vốn hàng bán 790,357,677,273      816,380,387,012     103.29%
5 Lợi nhuận gộp về  bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,907,438,249        79,455,739,627       101.99%

6 Doanh thu hoạt động tài chính 12,648,766,343        17,304,383,494       136.81%
7 Chi phí tài chính 9,188,647,017          10,092,910,045       109.84%

Trong đó: chi phí lãi vay 7,390,429,137          6,130,059,981         82.95%
8 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết

9 Chi phí bán hàng 29,442,625,931        41,993,659,050       142.63%
10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26,090,623,477        26,200,197,629       100.42%
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 25,834,308,167        18,473,356,397       71.51%
12 Thu nhập khác 1,708,059,419          782,422,143            45.81%
13 Chi phí khác 485,639                    33,032,243              
14 Lợi nhuận khác 1,707,573,780          749,389,900            43.89%
15 Tổng lợi nhuận kế  toán trước thuế 27,541,881,947        19,222,746,297       69.79%
16 Chi phí thuế  thu nhập doanh nghiệp hiện hành 5,752,456,854          4,021,696,786         69.91%
17 Chi phí thuế  thu nhập doanh nghiệp hoãn lại -                           
18 Lợi nhuận sau thuế  thu nhập doanh nghiệp 21,789,425,093        15,201,049,511       69.76%

19 Lợi nhuận sau thuế  của công ty mẹ 21,789,425,093        15,201,049,511       69.76%

20 Lợi nhuận sau thuế  của cổ đông không kiểm soát

21 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 968.00                      675.00                     
22 Lãi suy giảm trên cổ phiếu 968.00                      675.00                     
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• Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 15,201 triệu đồng - đạt 76,01% so với kế hoạch, tương ứng số không đạt là 4.199 
triệu đồng : do tình hình đại dịch covid -19 trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngoài ra còn 
các chỉ tiêu khác như sau: 

o Chỉ tiêu doanh thu và chi phí tài chính trong năm 2021 đạt dương 7.211 triệu đồng, cũng đóng góp 
đáng kể đến chỉ tiêu lợi nhuận, 

o Chi phí bán hàng năm 2021 so với năm 2020 tăng 42,63 % trong khi đó năm 2020 so với năm 2019 
đã tăng 25,48%, do trong năm Công ty có những đơn hàng bán hàng xuất khNu giá CIF, chi phí 
cước tàu tăng vọt gấp 6 lần so với giá cước từ đầu năm 2021, cũng là những nguyên nhân ảnh 
hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận. 
 

2) Những tiến bộ Công ty đạt được trong năm 2021. 

 
• Về Marketing: Mặc dù năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 & thời gian giãn cách kéo dài 

nhưng bộ phận Kinh doanh vẫn làm việc hiệu quả và có thêm một số khách hàng mới tiềm năng như Công ty 
Cargill, công ty De Heus, Công ty Uni President, Công ty Tiến Đại Phát, Công ty BioMar Việt Úc. Ngoài ra 
Công ty CJ Việt Nam cũng đã giới thiệu CJ Indonesia và CJ Philippine liên hệ đến Tân Đại Hưng. 

• Về chính sách lao động: Cải tiến về chính sách tuyển dụng & Chính sách tiền lương, thu hút lao động 
Đặc biệt trong thời gian dài giãn cách, công ty đã nỗ lực hết mình để duy trì được hoạt động sản xuất 3 tại 
chỗ, góp phần giữ cho việc sản xuất kinh doanh của công ty được liên tục, không bị gián đoạn, CBCNV vẫn 
có việc làm và thu nhập. 

• Về Máy móc thiết bị:  cùng với đầu tư thêm một số MMTB sản xuất, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến 
MMTB mang lại nhiều kết quả rõ nét về tiết kiệm chi phí, tăng năng suất sản lượng và góp phần đảm bảo 
chất lượng sản phNm. 
 

STT Nội dung- hạng mục Thuộc 
PX 

Phụ trách 
thực hiện 

Kết quả Hiệu  quả mang lại 

1 
Thay thế dàn kéo lớn máy KS Đài 
Loan ( kéo sợi cho máy dệt lưới 
tròn ) 

KS 
PCĐ, và PX 
kéo sợi 

Hoàn thành  
Chất lượng chỉ ổn dịnh hơn về độ 
đồng đều bản chỉ 

2 
Chế tạo làm mới thêm 06 dàn 
cuốn máy dệt – để dệt 02 cuộn  

Dệt PCĐ  Hoàn thành 
Tăng sản lượng vải dệt manh, Giảm 
công banh vải 

3 
Lắp toàn bộ hệ thống báo thoi cho 
toàn bộ 55 máy CS và 10 máy TQ 
6 thoi 

Dệt PCĐ 
Hoàn thành 
65 máy 

Giảm phế liệu dệt , Công nhân vận 
hành máy được khỏe hơn 

4 Thay đổi kết cấu lô in lấy mực  In PCD, PX 
Hoàn thành 
cho 10 máy 

Giảm gãy lô ( giảm chi phí vật tư , 
giảm thời gian ngừng máy sửa 
chữa, tăng sản lượng in 

5 
Cải tiến dàn băng tải ra bao in 
trên máy in Olger  

In PCĐ, PX 
Hoàn thành 
03 máy 

Giảm lêm lếch bao, giảm phế do 
lệch bao,  

6 
Nâng cấp máy cắt túi PE tư 
chuyển động cơ , sang điều khiển 
moter step 

PE PCD 
Hoàn tất 03 
cụm máy 

Tăng sản lượng, ổn định chiều dài 
cắt 

7 

Cái tiến các bộ phận trộn liệu, dàn 
cuốn để các máy đầu tư mới : 
Máy chỉ Hengly, và máy tráng 
Yongming đưa vào hoạt động 
được 

KS, 
Tráng 

PCĐ  Hoàn tất  Đã đưa vào hoạt động ổn định 

8. 
Cái tiến kết cấu trống in Olger để 
phù hợp với lực ép khi in không 
bị mốp trống in 

PX In PCD 
Hoàn tất 3 
máy 

Đả hoạt động ổn định, tăng sản 
lượng, giảm thời gian canh chỉnh 
mẫu 
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II. Tình hình tài chính 

1) Tình hình tài sản 

� So Sánh giá trị tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2021 và cuối kỳ năm trước. (Bảng 3) 

 

 
* Thuyết minh (bảng 3) 
 

� Tổng giá trị tài sản cuối năm 2021 so với năm 2020 tăng 47.635 triệu đồng, trong đó: 
• Tài sản ngắn hạn tăng 64.086 triệu đồng, chủ yếu giảm nợ phải thu và hàng tồn kho tăng 80.566 triệu 

đồng, 
• và tài sản dài hạn thì giảm 16.451 triệu đồng, chủ yếu do đầu tư máy móc thiết bị và tăng các khoản đầu 

tư dài hạn như sau: 
1. Mua mới Máy móc thiết bị 5,528 triệu đồng, chủ yếu  thay thế  máy cũ. 
2. Đầu tư tài sản dài hạn, mua trái phiếu kỳ hạn 8 năm là 3 tỷ đồng do Ngân Hàng Công Thương phát 

hành. 
 

� Tổng nguồn vốn nợ phải trả  
Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021  là 749 tỷ đồng so với năm 2020  là 701 tỷ đồng tăng 6,79%, Chủ yếu là 
tăng các khoản nợ phải trả người bán và nợ vay ngân hàng trong đó: 
• Nợ phải trả người bán năm 2021 so với năm 2020 tăng 50.447 triệu đồng tương ứng tỷ lệ tăng 13,9 % 

chủ yếu là nợ vay ngân hàng, các khoảng nợ phải trả cho nhà cung cấp trong nước tăng không đáng kể. 
• Trong năm 2021 đã chi trả cổ tức 2020 là: 18.013.564.800 đồng  với tỷ lệ chi trả 800 đồng / cổ phiếu. 
• Cổ phiếu còn nắm giữ đến 31/12/2021 là: 1.913.940 cổ phiếu, tỷ lệ 7,83% trên tổng số phát hành. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÀI SẢN SỐ DƯ CUỐI SỐ DƯ CUỐI So Sánh
Năm 2020 Năm 2021

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 472,203,090,811 536,289,534,743 64,086,443,932
   I.Tiền và các khoản tương đương tiền 42,201,969,062 30,978,993,605 (11,222,975,457)           
   II.Các khoản đầu tư ngắn hạn 135,200,000,000 134,186,250,548 (1,013,749,452)             
   III.Các khoản phải thu ngắn hạn 108,959,550,349 105,076,319,422 (3,883,230,927)             
   IV.Hàng tồn kho 179,628,103,897 260,194,875,672 80,566,771,775            
   V.Tài sản ngắn hạn khác 6,213,467,503 5,853,095,496 (360,372,007)               
B.TÀI SẢN DÀI HẠN 229,262,502,740 212,811,500,349 -16,451,002,391
   I.Các khoản phải thu dài hạn -                             -                            -                             
   II.Tài sản cố định 204,339,162,527           189,755,111,953          (14,584,050,574)           
   IV.Các khoản đàu tư tài chính dài hạn 14,000,347,397            17,000,347,397           3,000,000,000              
   V.Tài sản dài hạn khác 10,922,992,816            6,056,040,999             (4,866,951,817)             
         TỔNG CỘNG TÀI SẢN 701,465,593,551 749,101,035,092 47,635,441,541
A.NỢ PHẢI TRẢ 361,915,971,054       412,363,927,884      50,447,956,830            
   I.Nợ ngắn hạn 361,915,971,054           412,363,927,884          50,447,956,830            
   II.Nợ dài hạn -                             -                            -                             
B.VỐN CHỦ SỞ HƯU 339,549,622,497 336,737,107,208 (2,812,515,289)             
   I.Vốn chủ sở hữu 339,549,622,497           336,737,107,208          (2,812,515,289)             
         TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 701,465,593,551 749,101,035,092 47,635,441,541
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2) So Sánh các chỉ số tài chính năm 2021 và năm 2020 ( bảng 4) 

 

* Thuyết minh : (Bảng 04) 
Tóm lược trong năm 2021, với tình hình đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam 
nói riêng, đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty dẫn đến các chỉ tiêu lợi nhuận 
trên doanh thu và trên vốn chủ sở hữu đều giảm so với năm 2020.  

III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý trong năm 2021. 

1) Về cơ cấu tổ chức 

• Phối hợp với Bộ phận quy hoạch Sắp xếp & bố trí thêm mặt bằng kho Thành phNm, Phụ liệu do tình 
hình lịch giao hàng luôn thay đổi & dời ngày xuất. 

• Tiếp tục sắp xếp bố trí lại mặt bằng & quy định cụ thể về trật tự vệ sinh công nghiệp tại các công đoạn 
sản xuất. 

• Thành lập thêm 01 nhóm tráng mới trong năm 2021. 

• Phối hợp với Bộ phận Công nghệ sắp xếp, phân công lại công việc các Nhân viên trong phòng Công 
nghệ. 

2) Về chính sách quản lý  

Luôn phối hợp với Phòng Công nghệ, sản xuất xác lập quy trình & định mức đối với một số sản phNm mới 
một cách kịp thời. 

Tiếp tục triển khai các chính sách khen thưởng sáng kiến cải tiến góp phần cải tiến máy móc thiết bị, quy 
trình SX nhằm tăng năng suất, sản lượng, chất lượng (khen thưởng cho sáng kiến cải tiến năm 2021). 

 

Chỉ tiêu - chỉ số 2020 2021 Ghi chú

Tổng Tài Sản
Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài Sản (%) 67.32% 71.59% Tăng
Tài sản Dài hạn/Tổng Tài Sản (%) 32.68% 28.41% Giảm
Nợ phải trả
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) 51.59% 55.05% Tăng
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) 48.41% 44.95% Giảm
Nợ phải trả/Vốn chủ sỡ hữu  (%) 106.59% 122.46% Tăng
 Tỷ Số Lợi nhuận

 Tỷ Số Lợi nhuậnST/Doanh thu thuần (LN biên) 2.51% 1.70% Giảm
 Tỷ Số Lợi nhuận/ tổng tài sản (ROA) 3.11% 2.03% Giảm
 Tỷ Số Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE) 6.42% 4.51% Giảm
 Tỷ Số Lợi nhuận/ Vốn Cổ phần 8.92% 6.22% Giảm
Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Tỷ số khả nang thanh toán nhanh 1.30                                       1.30                                     không đổi
Tỷ số khả nang thanh toán = tiền mặt 0.81                                       0.67                                     Giảm
Chỉ tiêu năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho (giá vốn/hàng tồn khoBQ) 4.01                                       3.71                                     Giảm
Doanh thu thuần trên tổng tài sản 123.78% 119.59% Giảm
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IV. Kế hoạch phát  triển trong tương lai 

1) Những dự báo về môi trường kinh doanh năm 2022 

• Biến chủng Omicron, lạm phát, chính sách thắt chặt và bất ổn chính trị khắp nơi sẽ khiến kinh tế thế giới 
càng khó đoán 

• Covid-19 đã làm đảo lộn kinh tế thế giới 2 năm liên tiếp, với những diễn biến không thể đoán trước. 
Bước sang năm 2022, Bloomberg Economics cho rằng toàn cầu sẽ còn phải đối mặt với nhiều rủi ro nữa, 
từ biến chủng Omicron, lạm phát, Fed nâng lãi suất đến rắc rối của hãng bất động sản Evergrande. 

• Nếu biến chủng vừa lây lan nhanh, vừa nguy hiểm hơn, các nền kinh tế sẽ bị kéo tụt. Chỉ cần 3 tháng 
quay về thời kỳ phong tỏa chặt nhất như năm nay, tăng trưởng năm 2022 sẽ tụt về 4,2%. Một số nước, 
như Anh, đã tái khởi động quá trình này. 

• Nếu đợt dịch mới bùng phát, việc đi lại bị ảnh hưởng, giá dầu sẽ giảm. Dù vậy, sự kết hợp giữa lạm phát 
và tăng trưởng chậm sẽ càng đNy các ngân hàng vào thế khó. 

• Bloomberg dự báo Trung Quốc tăng trưởng 5,7% năm sau. Tuy nhiên, nếu tăng trưởng thực tế lùi về 
3%, toàn cầu sẽ chịu ảnh hưởng. Các nước xuất khNu sẽ mất thị trường tiêu thụ lớn. Các kế hoạch của 
Fed cũng có thể đi chệch quỹ đạo ban đầu. 

• Các chính phủ đã chi rất mạnh tay để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trong đại dịch. Nhiều nước 
giờ lại muốn thắt lưng buộc bụng. Việc giảm chi tiêu công trong năm 2022 có thể tương đương 2,5% 
GDP toàn cầu, lớn gấp 5 lần các chính sách thắt chặt sau khủng hoảng 2008, UBS ước tính. 

• Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Chính phủ mới của Nhật Bản đã thông báo thêm gói kích thích kỷ lục nữa. 
Giới chức Trung Quốc cũng ra tín hiệu chuyển hướng sau kích thích kinh tế sau thời gian dài thắt lưng 
buộc bụng. 

2) Định hướng chung 2022: 

• Đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2022, gồm : tổng sản lượng bao bì 16.599 tấn, tổng 
doanh thu bao bì 761.306 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng. 

• Xác định và tập trung phát triển các giá trị cốt lõi của Tân Đại Hưng như các sản phNm chủ lực, nguồn 
khách hàng ổn định và đội ngũ nhân sự tâm huyết để củng cố và nâng cao lợi thế cạnh tranh, trở thành 
doanh nghiệp bao bì có tiềm lực và uy tín nhất Việt Nam.  

• Linh hoạt trong tiếp thị và cơ cấu sản phNm, chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn 
hàng theo chỉ tiêu kế hoạch, ưu tiên cho xuất khNu & lựa chọn đơn hàng hiệu quả. 

• Đầu tư thêm máy móc thiết bị mới, duy trì bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị, thanh lý máy cũ không hiệu 
quả nhằm tăng năng suất sản lượng & chất lượng sản phNm. 

• Tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến liên tục, trong đó chú trọng cải tiến MMTB thiết bị và quy trình sản 
xuất sản phNm, hạn chế tối đa việc sử dụng lao động nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chi phí sản xuất tăng 
sức cạnh tranh đối tất cả các mặt hàng sản xuất. 

• Cải tiến quy trình kiểm soát đơn hàng, cải tiến nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu thống kê sản xuất. 
• Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời nâng cao vai trò chủ động của các phân xưởng sản xuất 

trong việc kiểm soát tình hình chất lượng sản phNm. 
• Kiểm soát công nợ bán hàng, điều phối hiệu quả dòng tiền không để phát sinh nợ xấu. 

 

Hình ảnh 

Lễ Tổng 

kết và 

Khen 

thưởng 

thành tích 

năm 2021. 
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• Nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp cận các công nghệ mới để tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu 
rủi ro trong kinh doanh. 

• Tiếp tục tuyển dụng nhân sự & đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kế thừa. 

3) Về hoạt động kinh doanh và cung ứng: 

• Tiếp tục đầy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm thêm khách hàng mới & tiềm năng. Trong đó ưu tiên xuất 
kh'u vải địa kỹ thuật vào Mỹ và Canada. Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú trọng thu 
thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để có các chính sách thị trường 
phù hợp và hiệu quả. Tăng thị phần ở những khách hàng cũ với những khách hàng thanh toán tốt & đầy 
tiềm năng. Linh hoạt trong việc đàm phán về giá (chính sách giá hợp lý để ưu tiên nhận đơn hàng có số 
lượng lớn).Ưu tiên máy sản xuất cho những khách hàng lớn để đáp ứng nhanh những đơn hàng gấp, đột 
xuất. 

• Phối hợp P.KTTC để thường xuyên theo dõi tình hình công nợ bán hàng, qua đó xác định chiến lược bán 
hàng đối với từng khách hàng. 

• Tổ cung ứng và gia công  đảm bảo tiến độ cung cấp nguyên phụ liệu, gia công đúng kế hoạch. 
• Tìm thêm đơn vị gia công vải dệt, để đáp ứng được nhu cầu tăng đột biến của khách hàng khi vào mùa 

vụ hoặc những tháng cuối năm.  

4) Về Kỹ thuật Công nghệ và Chất lượng sản ph�m: 

� Công nghệ: 
� Tiếp tục cải tiến thông số kỹ thuật sản phNm làm tăng sản lượng sản xuất. 
� Cải tiến công thức phối trộn của từng đơn hàng sao cho hiệu quả tùy theo nguồn PP2. 
� Duy trì giám sát công thức và nguyên liệu sử dụng PX kéo sợi, PX tráng ghép. 

� Quản lý chất lượng: 
� Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra việc tuân thủ qui định, qui trình đảm bảo chất lượng 

nội bộ và cung ứng gia công. 
� Dự báo, cảnh báo lỗi chất lượng tiềm Nn, tham mưu các giải pháp khắc phục phòng ngừa hiệu quả. 
� Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu  quả của hành động khắc phục phòng ngừa tại các bộ phận và đơn 

vị gia công. 
� Tuân thủ phương pháp lấy mẫu kiểm tra nhằm hạn chế mặt trái của phương pháp kiểm tra xác suất. 
� Đào tạo QA về nhận thức chất lượng “first in time”, phòng ngừa là chính. 

� Kỹ thuật Cơ điện: 
� Quản lý tốt các thông số kỹ thuật : Tải ,công suất tiêu thụ của thiết bị, hệ số Cosψ, Độ lệch pha. 
� Giảm số lần xảy ra sự cố phát sinh hư hỏng  do BTSC kém 
� Giải quyết kịp thời nhanh nhất những hư hỏng phát sinh MMTB để kịp SX không ảnh hưởng đến 

tiến độ giao hàng mà nguyên nhân do MMTB. 
� Chất lượng sau sửa chữa đạt thông số vận hành ban đầu. 

 

5) Về sản xuất và gia công: 

• Tuân thủ Qui trình sản xuất đã đươc ban hành .  

• Giải quyết tất cả các sự cố về chất lượng sản phNm và MMTB trong vòng 24h: không được chậm trễ ( 
huy động tất cả nguồn lực ). 

• Tuân thủ việc thực hiện đúng 09 trọng tâm của BPSX :  
o Kiểm soát sản lượng, trọng lượng và năng suất, đảm bảo lịch giao hàng. 
o Giảm lỗi và chống sót lỗi. 
o Tiết kiệm giảm chi phí vật tư kỹ thuật.  
o Kiểm soát giảm thời gian ngừng máy.  
o Tiết kiệm điện và nhiên liệu. 
o Giảm phế liệu phế phNm. 
o Duy trì trật tự vệ sinh, phòng chống côn trùng và tai nạn lao động. 
o Thực hiện 5S  
o Phòng chống Covid-19 
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6) Về Hành Chính Nhân Sự: 

• Cơ cấu tổ chức & chính sách: Tiếp tục phối hợp với bộ phận Kỹ thuật và Sản xuất thực hiện đồng thời 
các giải pháp, kiểm soát giờ giấc làm việc, cải tiến MMTB, công đoạn sản xuất, sắp xếp phân bổ máy & 
bố trí lại mặt bằng các Phân xưởng sao cho hợp lý và thông thoáng. Phối hợp Bộ phận SX & Kỹ thuật cơ 
điện tổ chức lại việc cân nhập liệu tại sản xuất (đầu tư hệ thống phần mềm & chủ động cân nhập liệu 
bằng điện tử tại các công đoạn sản xuất) cho một số công đoạn còn lại của SX: Dệt, Tráng, Cắt, In. 

• Tuyển dụng: Tiếp tục tuyển dụng bổ sung các vị trí nghiệp vụ: Kinh doanh, kỹ thuật. Tiếp tục cải tiến 
hoạt động tuyển chọn và sàng lọc trong tuyển dụng nhằm giảm tỷ lệ bỏ việc trong giai đoạn thử việc & 
đào tạo. 

• Đào tạo: Triển khai đầy đủ các chương trình đào tạo định kỳ hàng năm đã được phê duyệt. Đặc biệt chú 
trọng đào tạo quản lý trung gian (cấp TTSX, Quản lý Phân xưởng), đào tạo nâng cao tay nghề công nhân 
& QA trong việc kiểm soát chất lượng do yêu cầu khách hàng ngày càng đòi cao về mặt chất lượng. 

• An toàn lao động và Trật tự vệ sinh công nghiệp: Giám sát chặt chẽ công tác đảm bảo An toàn lao 
động, rà soát các điểm có rủi ro xảy ra TNLĐ, thực hiện các biện pháp cải tiến máy móc để giảm nguy 
cơ TNLĐ, thường xuyên nhắc nhở CB-CNV luôn đề cao cảnh giác để đảm bảo An toàn lao động . Trong 
đó,trọng tâm là cải tiến MMTB để ngăn ngừa TNLĐ & công tác tuyên truền nhắc nhỡ công nhân. Hỗ trợ 
các PX trong việc tổ chức sàng lọc, sắp xếp mặt bằng tại phân xưởng. Duy trì công tác kiểm tra An toàn -
VSCN định kỳ hàng tuần. Nhấn mạnh vai trò của quản lý trực tiếp (Tổ trưởng, QLPX) trong công tác 
đảm bảo ATLĐ-VSCN. Tổ chức quy định lại các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp ở từng khâu, công 
đoạn sản xuất & cơ chế giám sát đánh giá việc duy trì, thực hiện. 

• An ninh trật tự: Duy trì hệ thống giám sát an ninh tại nhà máy, cải tổ & nâng cấp đội ngũ bảo vệ. Duy trì 
nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát của tổ bảo vệ. Nhằm mục tiêu đảm bảo không xảy ra mất cắp, mất 
An ninh trật tự tại công ty. 

• Quản lý hành chính: Cải tiến hệ thống theo dõi chấm công, kiểm soát hàng hóa ra vào công ty đặc biệt 
là giám sát chặt chẽ khách đến làm việc & tham quan tại Nhà máy công ty. 

 

7) Về tài chính kế toán: 
• Đảm bảo tình hình Tài chính ổn định và lành mạnh. Quản trị các rủi ro về tỷ giá và giá cả các nguyên 

vật liệu/phụ liệu đầu vào, quản lý các chi phí, chống thất thoát hoặc lãng phí 
• Tiếp tục duy trì việc quản lý doanh thu, chi phí, kiểm soát chặt hệ thống Kho và các khoản tồn kho lâu 

nhằm tránh thất thoát và giảm tồn Kho lâu. 
• Đầu tư máy vi tính mới cho máy chủ và các máy con. Kết chuyển số liệu cũ mang sang giúp hệ thống xử 

lý số liệu nhanh chóng và kịp thời. 
 

V. Ý kiến của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:  
Nhất trí hoàn toàn với ý kiến của kiểm toán công ty A&C năm 2021 (trong chứng thư bên dưới). 

VI. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội. 
Tóm lược như sau: 

1) Về môi trường: 

              

 

 

 
Công ty đã và đang chủ động thực hiện : 
� Tiết kiệm điện nước để giảm chi phí hoạt động. 
� Gia tăng sử dụng vật liệu tái sinh. 
� Thu gom 100% chất thải rắn và không xả thải trực tiếp ra 

môi trường đúng theo các qui định, được đánh giá tốt sau các 
lần kiểm tra định kỳ và đột xuất của cơ quan thNm quyền. 
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2) Về người lao động: 

 

3) Về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn nhân lực được xem là tài sản qúy của công ty, 

được công ty tôn trọng ứng xử theo chu�n mực văn hóa.  

Ban giám đốc đã thực thi đầy đủ các chính sách chăm sóc 
đãi ngộ chăm lo công ăn việc làm, ổn định và tăng dần thu 
nhập đối với cán bộ nhân viên và công nhân, tạo điều kiện 
để xây dựng quan hệ con người lành mạnh, giao lưu vui 
chơi văn nghệ thể thao, không xảy ra tranh chấp lao động 
trong năm 2021.  
 

Ban giám đốc đã xây dựng và duy trì quan hệ mật thiết 
với chính quyền địa phương, tham dự đầy đủ các cuộc 
họp theo thư mời của các cấp thNm quyền, tham gia tất 
cả các cuộc vận động từ thiện tài trợ của chình quyền địa 
phương (trụ sở văn phòng và nhà máy), nắm vững tình 
hình và phối hợp thực hiện theo các yêu cầu của địa 
phương về tình hình ANTT, an toàn giao thông, giải 
quyết việc làm, bảo vệ môi trường.  
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I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TT Chỉ tiêu Thực hiện 2021 Thực hiện 2020 So sánh 2021/2020 

1  Sản lượng bao bì (tấn)  18,465 18,657 99% 

2 
 Doanh thu: (triệu 
đồng)  

864,229 845,299 102% 

3 
 Lợi nhuận: (triệu 
đồng)  

15,201 21,789 70% 
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Đánh giá tổng thể: 

• Quản trị và điều hành công ty luôn bám sát thực thi định 
hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, các bộ phận chức 

năng đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ. 

• Đặc biệt trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19 , 

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa Ban điều hành 
nhà máy để duy trì hoạt động sản xuất “3 tại chỗ”. Đồng 

thời đối phó, xử lý với tình hình lây nhiễm dịch bệnh trong 
nhà máy.  

• Phát huy cao tính năng động linh hoạt trong tiếp thị và thay đổi cơ cấu sản ph�m khi khách hàng và 
thị trường thay đổi.  

Những yếu tố nêu trên có ý nghĩa quyết định làm cho công ty CP nhựa Tân Đại Hưng tuy chưa đạt một 

số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021, nhưng có thể nói là khả quan trong bối cảnh dịch bệnh nghiêm 

trọng năm 2021, tài chính lành mạnh; củng cố và phát triển uy tín thương hiệu và thị phần của công ty.  
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1) Hoạt động kinh doanh và cung ứng gia công đầu vào. 

 
• Phòng kinh doanh đã phối hợp với các bộ phận khác trong công ty vượt qua được tất cả các 

cuộc đánh giá tiêu chuNn nhà sản xuất do khách hàng thực hiện. Điều này góp phần giúp Tân 
Đại Hưng nhận được các đơn hàng bao shopping số lượng lớn của các tập đoàn siêu thị. 

• Liên tục tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng, đNy mạnh tăng thị phần ở khách hàng cũ.  

• Khai thác thị trường, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đơn hàng và cơ cấu sản phNm để giữ vững 
thị phần, sản lượng đạt 114%, giúp ổn định sản xuất và gia công; linh hoạt đàm phán về giá, 
ưu tiên nhận đơn hàng có lợi nhuận cao và số lượng lớn, doanh thu đạt 123% chỉ tiêu. 

• Hoạt động thông tin 2 chiều với khách hàng tiếp tục được tăng cường, thu thập và phân tích 
những thông tin về thị phần, giá cả, thị trường, đối thủ cạnh tranh để có các chính sách phù 
hợp và hiệu quả; phản ảnh kịp thời mong muốn và yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản 
phNm để cải tiến và đáp ứng. ĐNy mạnh hoạt động tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới và tiềm 
năng, ưu tiên thị trường xuất khNu, tăng thị phần những khách hàng cũ và những khách hàng 
thanh toán tốt và tiềm năng. 

• Cung ứng nguyên liệu vật tư dụng cụ phụ tùng kỹ thuật, gia công vật tư đầu vào đáp ứng yêu 
cầu kịp thời, chất lượng và chi phí hợp lý. 

•  Phối hợp với kế toán tài chính thường xuyên theo dõi công nợ bán hàng, thông qua đó xác 
định chiến lược bán hàng đối với từng khách hàng, phối hợp với các bộ phận thống nhất đưa 
ra các giải pháp tối ưu về sản xuất và lợi nhuận. 

• Đánh giá chung: CBNV phòng kinh doanh cung ứng thể hiện năng động và trách 

nhiệm cao, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ và yêu cầu trong kế hoạch kinh doanh 

năm 2021, gắn kết phối hợp hỗ trợ nhiều mặt đối với các bộ phận sản xuất. 

• Hoạt động đảm bảo chất lượng. 

 
• Đảm bảo chất lượng (QA): 

o Duy trì, tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO, phối hợp tốt giữa nội bộ và bên 
ngoài nhằm kiểm tra, giám sát hiệu quả việc áp dụng HTQLCL 

o Các thông số kỹ thuật và yêu cầu chất lượng sản phNm được thông tin rộng rãi trước 
khi triển khai sản xuất. 

o Thực hiện tốt việc cảnh báo chất lượng cho bộ phận sản xuất, ĐVGC, các nhà cung 
cấp nguyên phụ liệu nhằm phòng ngừa sự cố chất lượng. 

o Cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin về lỗi chất lượng, nguyên nhân, các biện 
pháp khắc phục phòng ngừa và yêu cầu cải tiến đến từng công nhân, phân xưởng và 
các đơn vị gia công. 

• Quản lý phòng Thí nghiệm (Lab):  

o Quản lý tốt phòng Lab, đảm bảo kiểm soát và báo cáo kịp thời các yếu tố ảnh hưởng 
đến chất lượng 

o Hoạt động lấy mẫu, kiểm tra, đối chiếu các tiêu chuNn chất lượng đảm bảo tuân thủ 
qui định, qui trình đã ban hành. 

o MMTB phòng TN được bảo quản tốt, kiểm tra hiệu chuNn định kì.  

• Quản lý nhân viên: 
o Duy trì tốt các quan hệ với các bộ phận nội bộ và bên ngoài đáp ứng được yêu cầu 

thông tin, xử lý các vấn đề chất lượng kịp thời và hiệu quả. 
o Thể hiện quan điểm nghiêm túc trong việc đánh giá và tự đánh giá kết quả công việc, 

xử lý vi phạm nội qui công ty. 
o Linh hoạt đào tạo, điều động nhân viên giữa các bộ phận nhằm đáp ứng nhu cầu 

kiểm soát chất lượng.  
o Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng MMTB, vật tư văn phòng phNm nhằm loại bỏ các 

lãng phí. 

• Quản lý và điều hành:  
o Nhân viên QA nắm vững những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm kiểm soát hiệu quả 
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chất lượng, phối hợp giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan. 
o Đội ngũ nhân viên được thông tin chính xác đầy đủ kịp thời về các tiêu chuNn chất 

lượng, về tổ chức và kết quả kiểm soát chất lượng, làm cơ sở để cải tiến chất lượng 
đạt mục tiêu kế hoạch của bộ phận.  

o Mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình hành động được xây dựng 
và triển khai theo tháng/tuần, tố chức đánh giá đúc kết thường xuyên, kịp thời và 
nghiêm túc. 

o Nhân viên chủ động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; phong cách làm 
việc sâu sát; tuân thủ qui định, qui trình, nội qui công ty 

o Các nhân viên chia sẽ đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan; tham mưu, tư vấn các 
biện pháp khắc phục, phòng ngừa và xử lý chất lượng hiệu quả. 

o Công tác đào tạo nghiệp vụ, qui định, nội qui, phong cách, giao tiếp được duy trì 
thường xuyên. 

o Quản lý QA đã điều hành các hoạt động đảm bảo chất lượng theo đúng thNm quyền, 
mục tiêu kế hoạch được BGĐ duyệt. Triển khai toàn diện, nghiêm túc các chỉ đạo 
của BGĐ. 

o Tham mưu các biện pháp KPPN và xử lý kịp thời các sự cố chất lượng, tăng cường 
các hoạt động cải tiến chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng 

o Quyết định đúng đắn, kịp thời trên cơ sở tuân thủ những định hướng và chiến lược 
thị trường/sản phNm, chiến lược quản lý điều hành. 

 

• Đánh giá chung: đội ngũ CBNV khá ổn đinh, hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ và 

yêu cầu trong năm 2021, nâng cao ý thức trách nhiệm về chất lượng của bộ máy sản xuất 

gia công, góp phần giảm phế, tăng sản lượng, đáp ứng thời hạn giao hàng, phòng tránh 
khiếu nại của khách hàng.  

• Hoạt động Công nghệ, Kỹ thuật cơ điện. 

   
Công nghệ: 

Lắp đặt và đưa vào hoạt động 
     *Khâu In :Lắp đặt thêm 02 máy in 10 màu Olger mới ( nâng tổng số máy in lên 10 máy ) 
    *Khâu Thổi: Lắp đặt thêm 01 máy thổi HDPE 

 

Cơ điện: 
• Tuân thủ thực hiện đúng kế hoạch BTSC ban hành , Giám sát đánh giá kết quả BTSC của      

các phân xưởng. 
o Năm 2021 thực hiện tốt qui chế đồng bộ giữa PCD  lên lịch Bảo trì, Phân xưởng 

thực hiện tác nghiệp bảo trì – PCD kiểm tra đánh giá lại kết quả thực hiện,  
o Máy móc trong năm qua hoạt động ổn định và hạn chế được hư hỏng đột xuất 

 
 

• Quản lý, kiểm soát VTKT hiệu quả 
o Kiểm soát tốt qui trình cấp phát 
o Dự trù được phần lớn vật tư thường xuyến sử dụng 
o Đánh giá và phân loại được vật tư thay thế ra để sửa chữa tái sử dụng 
o Thay đổi nguồn cung cấp vật tư hiệu quả, chất lượng hơn 

 
• Quản lý kiểm soát sử dụng các nguồn  năng lượng : Điện – Nước hiệu quả 

o Bảo trì bảo dưởng thường xuyên hệ thống các TỤ BÙ của các trạm điện , Đảm bảo 
hệ  CosΨ > 0.9 . Dẫn đến công ty không bị điện lực phạt ( Mua CS phản kháng) như 
các năm trước 

o Gắn các thiệt bị tự động mở theo giờ sử dụng hơi hiệu quả tránh lãng phí 
o NĂM 2021 sử dụng tổng cộng 16,635,700Kw điện 

 

Đánh giá chung : đội ngũ CBNV công nghệ kỹ thuật ổn định, đã hoàn thành rất tốt các chức 
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năng nhiệm vụ và yêu cầu phục vụ sản xuất trong năm 2021, nhất là trong hoạt động kiểm 
soát phối trộn nguyên liệu, lắp đặt các MMTB mới và cải tiến các thông số kỹ thuật vận hành 

MMTB, góp phần rất quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất.   

2) Hoạt động sản xuất và gia công sản xuất. 

 
• Hoạt động kế hoạch điều độ sản xuất đã duy trì được sự liên hệ mật thiết giữa bộ phận kinh doanh 

với sản xuất trong xác định năng lực sản xuất nội bộ và gia công, hoạch định tốt kế hoạch sản 
xuất, bảo đảm tiến độ giao hàng trước khi ký kết đơn hàng. 

• Chế độ triển khai KHSX tháng và Lệnh sản xuất hàng ngày đến các PXSX được thực thi nghiêm 
túc, hoạt động điều độ sản xuất nhìn chung là hợp lý theo thứ tự ưu tiên của đơn hàng 

• Làm tốt công tác thống kê sản xuất và cung cấp thông tin cần thiết đến các phân xưởng và cho 
các bộ phận có nhu cầu. Kiểm tra giám sát kịp thời, phát hiện điều chỉnh nhanh những sai sót về 
qui trình, sản lượng, chất lượng sản phNm. 

• Năm 2021, trong điều kiện khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động quản trị sản xuất và 
gia công may đã đạt những kết quả:   
 

o Năng suất ,sản lượng , tiến độ giao hàng :  đúng tiến độ  
o Chất lượng sản phNm ngày càng cải tiến  
o Bảo trì sửa chữa các MMTB trong Cty : Đạt yêu cầu 

o Tập trung nguồn lực sản xuất thực hiện 5S tại nhà máy.  
o Phòng chống dịch Covid-19 
o Năng suất các công đoạn trong qui trình của nhà máy đều đạt cao hơn định mức. 
o Sản lượng tăng 114% so với chỉ tiêu, năng suất bình quân đạt 106% so với định 

mức.  
o Không có trường hợp trễ thời hạn giao hàng. 
o Chất lượng: tỷ lệ phàn nàn khiếu nại sau khi giao hàng giảm so với năm 2020.   
o Tỷ lệ phế/thành phNm được kềm chế, đạt 5,7% (thấp hơn chỉ tiêu cho phép 6%). 

Đánh giá chung:  hoạt động sản xuất gia công, CBNV kế hoạch điều độ và các CBQL sản 

xuất tại các phân xưởng đã hoàn thành xuất sắc vai trò chức năng nhiệm vụ và các mục tiêu 

sản xuất năm 2021, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của công ty năm 2021. 
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Biểu đồ so sánh sản lượng sản xuất 2021 và 2020 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

SO SÁNH SẢN LƯỢNG NĂM 2021 VỚI NĂM 2020

THÁNG NĂM 2021 (KG) NĂM 2020 (KG)
SO SÁNH TRỌNG 

LƯỢNG 2021 / 
2020 (%)

SO SÁNH 
(KG)

NHẬN 
ĐNNH

1 1,555,321          1,144,818          136% 410,504         Tăng

2 868,266             1,464,209          59% (595,943)        Giảm

3 1,984,947          1,411,040          141% 573,907         Tăng

4 2,073,545          1,497,492          138% 576,053         Tăng

5 1,464,496          1,525,333          96% (60,837)          Giảm

6 1,786,246          1,547,155          115% 239,091         Tăng

7 1,902,452          1,521,667          125% 380,784         Tăng

8 1,301,534          1,619,708          80% (318,174)        Giảm

9 947,621             1,737,604          55% (789,983)        Giảm

10 1,447,689          1,698,519          85% (250,831)        Giảm

11 1,551,462          1,472,416          105% 79,045           Tăng

12 1,355,995          1,967,849          69% (611,854)        Giảm
TỔNG 18,239,573        18,607,810        98.02                     18,607,712    ***

CUỐI THÁNG 12/2021 : TỒN KHO THÀNH PHẨM CHƯA CÓ CONT XUẤT :  985 TẤN XK 
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Biểu đồ so sánh tỷ lệ năng suất vượt định mức giữa năm 2021 và 2020 

 

3) Hoạt động hành chính và nhân lực. 

 
       Về mặt Cơ cấu tổ chức & Chính sách:  

• Luôn tham gia cùng với các Bộ phận phòng ban /Phân xưởng nhằm đáp ứng kịp thời tình 
hình mục tiêu phát triển của Công ty & nhu cầu kế hoạch sản xuất: Cấu trúc lại PX3 & 
PXCM (chuyển nhóm Luồn lưới sang PXCM thành chuyền may lưới hoàn chỉnh), tách nhóm 
kiểm hàng xác suất về Bộ phận QA quản lý để đáp ưng vai trò chức năng công việc . Đã trìển 
khai các phần mềm cập nhật sản xuất tại công đoạn Kéo sợi, Đóng kiện. 

• Nhìn chung công tác tuyển dụng vẫn đảm bảo nhu cầu cầu nhân sự cho sản xuất, tỷ lệ nghỉ 
việc, biến động nhân sự tăng so với năm 2020 nhưng không đáng nhiều do ảnh hưởng bởi 
những tháng dịch bệnh COVID. Tuyển dụng bổ sung một số vị trí nghiệp vụ ở các Bộ phận: 
Công nghệ, quản lý chất lượng, Cơ khí  đạt yêu cầu. 

• Thực hiện các chương trình đào tạo cho công nhân mới, ATLĐ, PCCC, nâng cao tay nghề 
cho CNSX, chính sách chất lượng được triển khai đầy đủ và nghiêm túc đúng theo nội qui 
lao động và các qui chế, như một số chương trình đào tạo nâng cao tay nghề công nhân về 
kiểm soát chất lượng, quản lý cấp trung gian chưa chú trọng trong năm. 

• Thực hiện đúng và đủ hệ thống chính sách lao động của công ty, trong đó: 

• Cập nhật định mức kịp thời theo các dự án cải tiến MMTB & quy trình sản xuất …. khuyến 
khích công nhân vận hành máy tăng năng suất lao động, lập tính lương chính xác và kịp thời. 

• Nhà ăn cung cấp 235,526 suất ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phNm, đầy đủ và không xảy ra 
lãng phí suất ăn, tuân thủ các quy định quy trình về ATVSTP, đảm bảo nguồn cung cấp thực 
phNm & cung cấp đầy đủ suất ăn cho CB-CNV đặc biệt là giai đoạn sản xuất 3 tại chỗ (thời 
gian dịch nguồn cấp cấp thực phNm rất hạn chế) , tăng chất lượng khNu suất ăn cho Anh /chị 
em CB-CNV năm 2021 là 20.000 đồng /suất “năm 2020 là 18.000 đồng /suất) 

• Tình trạng công nhân vi phạm nội quy, quy trình, quy định năm 2021 giảm so với năm 2020. 

Về lĩnh vực hành chính: 

• Duy trì việc giám sát ca đêm có ký nhận giữa tổ bảo vệ và các tổ trưởng, kỹ thuật, vận hành 
hệ thống camera giám sát ANTT, ghi hình các trường hợp vi phạm làm bằng chứng xử lý các 
vi phạm nội qui qui chế làm việc. Việc kiểm ANTT của Bảo vệ đã được cải thiện nên không 
xảy ra tình trạng mất trộm nào trong năm 2021. Công tác PCCC thực hiện chưa được tốt vẫn 
còn bị nhắc nhỡ khâu kiểm tra duy tu bảo trì hệ thống đường ống & bình chữa cháy. 

• Tổ chức lại lực lượng Bảo vệ cho phù hợp với tình hình mới. 

• Số ngày công vắng nghỉ trong năm 2021 tăng so với năm 2020, tuy nhiên tỷ lệ vắng K là có 
giảm 166 ngày so với 189 ngày năm 2020, nghỉ chờ việc có tăng so với năm 2020 nhưng 
không đáng kể. 

• Công tác ATLĐ sự cố về TNLĐ ở các phân xưởng có tăng so với 2020, do vẫn còn chủ quan 
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ở một số công đoạn sản xuất (mặc dù đa phần là các tai nạn nhẹ). 

• Công tác vệ sinh công nghiệp được duy trì thực hiện, Ban 5S thường xuyên kiểm tra hàng 
tuần & có đánh giá thưởng phạt hàng tháng. 

• Tiết kiệm sử dụng vật tư văn phòng phNm, làm tốt việc điều phối sử dụng xe, kiểm soát lộ 
trình và định mức xăng dầu phòng tránh lạm dụng, lãng phí. 

• Bảo mật những thông tin sản xuất kinh doanh, phòng tránh rủi ro từ hệ thống mạng internet 
và các quan hệ giao dịch. 

• Quan hệ đối ngoại: Duy trì quan hệ mật thiết với chính quyền sở tại đặc biệt trong giai đoạn 
sản xuất xuất 3 tại chỗ (đã có sự hỗ trợ rất lớn từ Trung tâm ý tế quận huyện, Sở công thương 
trong công tác phòng chống dịch tại Công ty). 

• Cho cải tổ lại 50 phòng ở khu lưu trú cũ & xây dụng thêm 07 phòng ở khu lưu trú mới dành 
cho CB-CNV => Đảm bảo cải thiện điều kiện chỗ ăn ở cho người lao động được thông 
thoáng, tiện nghi hơn. Đồng thời cũng xây dựng quy chế nội quy để tổ chức quản lý khu lưu 
trú đảm bảo các yêu cầu về: ANTT, PCCC. 

• Cho xây thêm nhà giữ xe, quy hoạch khu vực để xe cho CB-CNV. 

• Duy trì quan hệ mật thiết với chính quyền sở tại. 

Đánh giá chung: Bộ phận HCNS đã hoàn thành tốt vai trò chức năng nhiệm vụ được giao 

trong năm 2021, nổi bật là nhóm CBNV hành chính và nhà ăn, hoạt động tuyển dụng đào tạo 

bổ sung công nhân đạt kết quả tốt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Hoạt động tài chính và kế toán. 

 
� Quản lý nghiệp vụ kế toán:  

� Kiểm soát chặt chẻ thu chi và thanh toán không xảy ra tình trạng nợ xấu. 
� Quản lý và thường xuyên phân tích nguyên nhân tăng giảm các loại doanh thu, chi phí và có 

biện pháp xử lý kịp thời. 
� Các báo cáo tài chính và kế toán luôn đúng thời hạn, không có các sai sót trọng yếu. 

� Quản lý vốn và dòng tiền:  
� Tình hình tài chính tốt, cân đối thu chi kịp thời. Các khoản chi phí lương, nợ phải trả.. đáp 

ứng kịp thời tiến độ thanh toán. 
� Quản lý và sắp xếp kho bãi:  

� Quản lý kho bãi đã cải tiến và tốt hơn so với năm trước nhưng vẫn cần hoàn thiện và theo 
dõi sát hơn.  

Đánh giá chung: Phòng TCKT đã hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2021 về hoạt 

động tài chính và kế toán.  Hoàn thành vai trò quản trị hệ thống, kiểm soát thông tin và tham 

mưu với bộ máy điều hành sản xuất kinh doanh.  
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II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 
• Ban giám đốc luôn sâu sát nắm chắc tình hình tổ chức hoạt động chung của công ty cũng như từng bộ phận và 

phân xưởng.  

• Từng cán bộ quản lý đểu thể hiện tốt trách nhiệm và tinh thần hợp tác trong các hoạt động vì lợi ích chung của 
công ty, tôn trọng các chính sách qui chế qui trình làm việc, phát huy vai trò đầu tàu dẫn dắt bộ phận, triển khai 
và giám sát kiểm tra các hoạt động thuộc trách nhiệm được phân công. 

• Trong các hoạt động, chú trọng bàn bạc, tham vấn, tham mưu trong Ban giám đốc và giữa các giám đốc trưởng 
bộ phận chức năng (có mở rộng đến các nhân viên nòng cốt khi cần thiết), từ đó phát huy được vai trò và khả 
năng của cá nhân; các chủ trương và ý định được xem xét cân nhắc trước khi ra quyết định điều hành nên được 
cấp dưới và tuyệt đại đa số CBCN có liên quan đồng tình thực hiện.  

• Trong tổ chức thực hiện, thể hiện sự năng động, nhạy bén, linh hoạt và sáng tạo, chịu nghiên cứu học hỏi, biết sử 
dụng các nguồn lực tiết kiệm và hiệu quả, biết đúc kết kịp thời các kinh nghiệm. 

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực và hiệu quả hoạt động của Ban giám đốc và các 

Trưởng bộ phận, đem lại những kết quả khả quan trong tình hình dịch bệnh và giãn cách 

kéo dài năm 2021. 

Hội đồng quản trị đề nghị Ban giám đốc chú trọng những hoạt động sau đây trong năm 2022:   

1) Thường xuyên đánh giá định vị các sản phNm chủ yếu để có những giải pháp, biện pháp củng cố các lợi thế cạnh 
tranh trong các thị trường mục tiêu.  

2) Tìm nguồn thông tin nghiên cứu áp dụng công nghệ sản phNm mới, đặc biệt là các sản phNm có tính cạnh tranh 
cao mang đến lợi nhuận cao và các sản phNm đáp ứng được xu thế thân thiện hơn với môi trường. 

3) Tiếp tục phát triển công ty theo hướng công nghiệp 4.0, tập trung vào đổi mới thiết bị sản xuất, cơ giới và tự 
động hóa một số công đoạn thủ công, cải tiến hệ thống dữ liệu và thông tin nội bộ qua internet. 

4) Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị và tính chuyên nghiệp của các bộ phận chức năng, xem đây là hai yếu tố 
cạnh tranh đặc biệt trong giai đoạn tới.  

5) Đề cao hơn nữa tính chủ động của các trưởng bộ phận, trách nhiệm của từng cán bộ điều hành đối với tổ chức, 
hoạt động và kết quả trong từng lĩnh vực, bộ phận được giao; biểu dương và khen thưởng kịp thời hơn nữa để 
động viên người có thành tích mang đến hiệu quả chung cho công ty và từng lĩnh vực.   

6) Khắc phục những hạn chế tồn tại (nhất là những vấn đề tuy nhỏ nhưng lập lại nhiều lần) của các bộ phận chức 
năng, tiếp tục cải tiến các giải pháp cải thiện kết quả tuyển dụng đào tạo công nhân. 

 

III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị  
 

 
 

        
 
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2022 phải thách thức với nhiều vấn đề nghiêm trọng, hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.  
Tuy nhiên với những lợi thế về năng lực sản xuất và khả năng tài chính, kinh nghiệm quản trị và thương trường, đang 
có một lượng khách hàng truyền thống tương đối ổn định, thương hiệu của công ty được tin cậy cùng với cùng với 

 Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), mức tăng trưởng toàn cầu của năm 
2022 dự báo chỉ dưới 5%, trong đó các nền kinh tế tiên tiến được cho là 
sẽ tăng trưởng tốt hơn nhiều so với các nước đang phát triển. 

Fitch Ratings dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 là 
7,9%. Nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế nhận định Việt Nam vẫn là 
điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong trung hạn. 

Sau khi tình hình dịch bệnh từng bước được kiểm soát, khả năng sản xuất 
đi vào ổn định. Đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy triển vọng phát triển 
của ngành nhựa Việt Nam đang dần hồi phục và phát triển trong năm 
2022. 
Đặc biệt là những hiệp định thương mại: Thương mại tự do Việt Nam – 
Liên minh Châu Âu, Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện khu vực… đã 
bắt đầu có hiệu lực và đi vào thực thi. Điều này hứa hẹn mở ra nhiều cơ 
hội xuất khNu sản phNm nhựa của doanh nghiệp Việt trong tương lai. 
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khả năng cạnh tranh của công ty trên cả hai thị trường nội địa và xuất khNu là những cơ sở và thời cơ để Công ty Cổ 
phần Nhựa Tân Đại Hưng tiếp tục phát triển bền vững trước những biến động khó lường và cạnh tranh ngày càng 
khốc liệt. 

Trong năm 2022, HĐQT sẽ tập trung vào một số hoạt động sau đây nhằm nâng cao hơn nữa qui mô 

và hiệu quả hoạt động của công ty:  

1) Tiếp tục đầu tư đổi mới và tăng thêm các loại máy móc thiết bị sản xuất mới để tăng năng suất, sản 

lượng, chất lượng sản ph�m, tiết kiệm lao động, nguyên liệu và năng lượng. 

2) Tạo điều kiện tiếp cận, nghiên cứu áp dụng một số công nghệ để phát triển sản ph�m mới. 

3) Chú trọng năm bắt thông tin, đề cao quản trị rủi ro từ những biến động của thị trường và khách 

hàng để hạn chế tối đa hệ lụy đến công ty. 

4) Mở rộng các quan hệ với các đối tác, tìm cách giới thiệu và hỗ trợ cho Ban giám đốc tìm kiếm và 

khai thác cơ hội thị trường, trong đó thúc đ�y tiếp thị một số sản ph�m tiềm năng ở thị trường nội địa 
(Túi chứa nước ngọt cho các vùng hạn mặn) 

5) Tạo điều kiện cho đào tạo năng lực quản trị, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, thúc đ�y việc phát 

triển đội ngũ kế thừa. 

6) Có những định hướng, ra quyết định kịp thời về chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo cho tổ chức 

và hoạt động của công ty luôn hiệu quả.  

7) Phát huy hơn nữa vai trò của Ban kiểm soát trong giám sát tổ chức hoạt động của công ty. 

8) Đảm bảo quan hệ cổ đông theo điều lệ, qui chế công ty và qui định của pháp luật.  
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I. Hội đồng quản trị 
1) Danh sách thành viên HĐQT, tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngày 16/03/2022. 

Stt Thành viên HĐQT 
Chức 

Danh  

Ngày Bổ 

nhiệm  

Số lượng 

cp sở hữu 

cổ phần 

biểu quyết 

Tỷ lệ % Ghi Chú 

1 Bà Phạm Đỗ Diễm Hương CT.HĐQT 22/05/2020 896,700 3.67% Tái bổ nhiệm  
2 Ông Phạm Trung Cang PCT.HĐQT 22/05/2020 3,223,220 13.19% Tái bổ nhiệm  
3 Ông Phạm Văn Mẹo PCT.HĐQT 22/05/2020 55,000 0.23% Tái bổ nhiệm  
4 Cô Tôn Thị Hồng Minh PCT.HĐQT 22/05/2020 704,000 2.88% Tái bổ nhiệm  
5 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan T/v.HĐQT 22/05/2020 177,160 0.73% Tái bổ nhiệm  
6 Ông Trần Hữu Vinh T/v.HĐQT 22/05/2020 7,000 0.03% Tái bổ nhiệm  
7 Bà Phạm Thị Trúc Ngân T/v.HĐQT 22/05/2020 1,000 0.004% Tái bổ nhiệm  
8 Ông Huỳnh Minh Việt T/v.HĐQT 22/05/2020 -                          -   Tái bổ nhiệm  
9 Bà Danh Thúy Oanh  T/v.HĐQT 26/04/2021 -                          -   Mới bổ nhiệm  
10 Bà Dđoàn Thị Hồng Tươi  T/v.HĐQT 22/05/2020 30,000 1.12% Từ nhiệm  

2) Tóm tắt lý lịch của các thành viên Hội Đồng Quản Trị: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bà PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG 
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 
� Trình độ: Đại học Chapman 

Hoa Kỳ, ngành Tài chính 
Marketing. 

� 01 năm làm chuyên viên 
nghiên cứu thị trường & 
Phát triển khách hàng Cty 
Phát triển Địa ốc 
Continental East 
Development (Hoa Kỳ). 

� 01 năm chuyên viên Quản lý 
Rủi ro ngân hàng ACB. 

� Tham gia và là Chủ Tịch 
HĐQT công ty CP Nhựa 
Tân Đại Hưng từ năm 2013 
đến nay. 

 

Bà TÔN THN HỒNG MINH 
Phó CTHĐQT 

Phó TGĐ & GĐ Kinh Doanh. 

� Trình độ: Đại học Kinh tế. 

� Làm việc tại phòng kinh 
doanh công ty từ năm 
1997. 

� Giám đốc kinh doanh 
công ty CP Nhựa Tân Đại 
Hưng từ năm 2000. 

� Tham gia HĐQT công ty 
CP Nhựa Tân Đại Hưng 
từ năm 2007 đến nay. 

 
Ông PHẠM TRUNG CANG 

Phó Chủ tịch HĐQT 
 

� Trình độ: Đại Học Kinh tế. 
� Sáng lập công ty Tân Đại Hưng từ 

năm 1978. 
� Từ 1993-2007: Chủ tịch kiêm TGĐ 

công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng. 
� Là một thành viên sáng lập ngân hàng 

ACB, tham gia quản trị ACB từ khi 
thành lập đến 2007. 

� Thành viên HĐQT Eximbank từ 
2007-2013. 

� Từ 2007-2013: Chủ tịch HĐQT công 
ty CP Nhựa Tân Đại Hưng 

� Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP 
Nhựa Tân Đại Hưng năm 2017, TGĐ 
công ty từ 25/01/2019. 
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Ông PHẠM VĂN MẸO 

Thành viên HĐQT- TGĐ  

  kiêm GĐ Nhà máy (công ty   
con: Công ty TNHH TĐH). 

� Trình độ: Trung cấp Hành 
chính. 

� Hoạt động trong ngành bao 
bì nhựa từ 1983. 

� Phó TGĐ Công ty từ 1993-
2019. 

� Tham gia HĐQT công ty CP 
Nhựa Tân Đại Hưng từ 2007 
đến nay. 

 

 

Bà NGUYỄN THN THANH 
LOAN 

Thành viên HĐQT 

kiêm GĐ Tài chính 

• Trình độ: Thạc sĩ ngành 
TCKT. 

• 09 năm kế toán tổng hợp công 
ty Tổng hợp quận 6 TPHCM. 

• Làm việc tại phòng TCKT 
công ty và là Kế toán trưởng 
từ  năm 1993. 

Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa 
Tân Đại Hưng từ năm 2007 đến 
nay 

 

Ông TRẦN HỮU VINH 

Thành viên HĐQT  

kiêm Giám đốc SX và gia công. 

� Trình độ: Đại học Kinh tế. 

� Làm việc tại phòng kế hoạch 
sản xuất công ty từ năm 
1999.  

� Giám đốc SX công ty từ năm 
2007. 

� Tham gia HĐQT công ty CP 
Nhựa Tân Đại Hưng từ 2007 
đến nay. 

   

 

Bà DANH THÚY OANH 

Thành viên HĐQT  

 

•         Trình độ: Đại học Kinh tế. 
•         Từ năm 2000 - 2005: Kế 
toán Tổng hợp Công ty TNHH 
Hào Quang.                      
•         Từ năm 2006 đến 2015: Kế 
toán trưởng Công ty Cổ phần Xây 
Dựng Hoàng Ngân      
•         Từ năm 2016 đến nay: Kinh 
doanh tự do    
•         Tham gia TV HĐQT Cty CP 
Nhựa Tân Đại Hưng từ 26/ 
4/2021 đến nay    

 

 

     
       
    Ông HUỲNH MINH VIỆT 

Thành viên HĐQT 

 

• Trình độ: Đại học Kinh 
doanh Quốc tế. 

• 2011 - 2012: NV XNK 
công ty Yicheng Logistics 
Việt Nam.                      

• 2012-2013: NVKD Cty 
Muller Partner Việt Nam.                 

• 2014 đến nay: TPKD 
XNK Cty CP Eastwood 
Energy. 

• Tham gia HĐQT công ty 
CP Nhựa Tân Đại Hưng 
từ 22/05/2020 đến nay. 

  

 

Bà PHẠM THN TRÚC NGÂN 

Thành viên HĐQT  

 

• Trình độ: Đại học Kế 
toán kiểm toán. 

• 2008-2017:  KTT công 
ty CP KD Đại Hưng 
Thịnh.                                

• 2018 đến nay: KTT 
công ty CP Giải pháp 
sáng tạo Mekong.                    

• Tham gia HĐQT công 
ty CP Nhựa Tân Đại 
Hưng từ 22/05/2020 đến 
nay. 
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3) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:. 
      HĐQT công ty không có tiểu ban. 
4) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  
� HĐQT hoạt động đúng theo điều lệ công ty, tập trung vào các lĩnh vực: thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 

2021, chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty 
năm 2021 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quí năm 2021. 

� Chủ tịch HĐQT đã ủy nhiệm cho phó Chủ Tịch điều hành họat động của HĐQT đúng theo điều lệ, qui 
chế, các mục tiêu chương trình đã được ĐHĐCĐ và HĐQT quyết định. 

� Các thành viên độc lập trong HĐQT (cũng như tất cả các thành viên HĐQT và BKS) đều được chia sẽ 
đầy đủ kịp thời các thông tin nội bộ; sâu sát nắm vững tình hình; phát huy vai trò tư vấn, tham gia trong 
họach định, quyết định các các chủ trương kế hoạch và giám sát các họat động của công ty, thể hiện đầy 
đủ vai trò và trách nhiệm đúng theo điều lệ công ty. 

� HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 26/04/2021 đúng 
theo luật pháp và điều lệ công ty. 

� Bầu bổ sung 01 thàng viên Hội đồng quản Trị là Bà Danh Thúy Oanh, thay thế 01 Thàng viên HĐQT là 
Bà Đoàn Thị Hồng Tươi xin từ nhiệm, nhiệm kỳ V (2020- 2024). 

� HĐQT đã triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, tập trung vào một số hạng mục: 
� Nhận định, dự báo, đánh giá và định hướng hoạt động công ty trong từng quí, tháng. 
� Quyết định chủ trương sử dụng ngoại tệ, thay đổi đầu tư thêm máy móc thiết bị sản xuất, cải tiến 

chế độ lương sản phNm, tăng năng suất lao động, duy trì hệ thống gia công, định mức tồn kho 
nguyên vật liệu, chính sách tài chính đối với một số cơ sở gia công dựa trên khả năng tài chính của 
công ty nhằm hỗ trợ phát triển và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.  

� Quyết định chính sách và chế độ khen thưởng nhằm khuyến khích hiệu quả làm việc và thừa nhận 
thành tích của cán bộ nhân viên và công nhân. 

� Hoàn tất chi trả cổ tức năm 2020  theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.  
� Thực hiện đầy đủ các qui định về báo cáo đến các cơ quan thNm quyền. 

� Trong năm qua là đợt đại dịch Covid_19 trên toàn thế giới và Việt Nam nói riêng, trong đó các tỉnh 
thành và Tp. Hồ Chí Minh đã chứng kiến nhiều mất mát đau thương tổn thất, HĐQT đã quyết định 
những chủ trương và chính sách kịp thời, hổ trợ BGĐ trong hoạt động điều hành vừa hoạt động sản xuất 
vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế và thông báo hướng dẫn của 
UBND tình Thành các cấp , để CB CNV an tâm tham gia hoạt động sản xuất 3 tại chỗ tại Công ty. 

� Hội đồng quản trị luôn luôn đồng hành cùng với các hoạt động Công ty như bám sát tình hình sản xuất 
kinh doanh qua các buổi họp đánh giá hàng tháng và hàng quí của Ban Giám đốc, đưa ra những đánh 
giá, dự báo, định hướng, tập trung lãnh đạo và giám sát toàn diện tổ chức hoạt động của công ty. 

� Các cuộc họp hội đồng quản trị trong năm 2021 

 

 

 

Số buổi họp Lý do
HĐQT tham 

dự
không tham dự

1 Bà Phạm Đỗ Diễm Hương CT. HĐQT  07/07 100%

2 Ông Phạm Trung Cang PCT. HĐQT  07/07 100%

3 Ông Phạm Văn Mẹo PCT. HĐQT  07/07 100%

4 Cô Tôn Thị Hồng Minh PCT. HĐQT  07/07 100%

5 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan T/v.HĐQT  07/07 100%

6 Ông Trần Hữu Vinh T/v.HĐQT  07/07 100%

7 Bà Phạm Thị Trúc Ngân T/v.HĐQT  07/07 100%

8 Ông Huỳnh Minh Việt T/v.HĐQT  07/07 100%

9 Bà Đoàn Thị Hồng Tươi T/v.HĐQT 04/07 57% Từ nhiệm 26/04/2021

10 Bà Danh Thúy Oanh T/v.HĐQT  03/07 43% Mới bổ nhiệm 26/04/2021

Chức Danh Tỷ lệStt Thành viên HĐQT
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� Các nghị quyết của HĐQT thực hiện trong năm 2021. 

Stt Số  
nghị quyết 

Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 
thông 
qua 

1 

 
 

01/NQ.HĐQT.2021 

 

27/01/2021 

Tóm lượt tình hình và kết quả hoạt động quí 4/2020 và cả năm 2020, 
thông qua kế hoạch khen thưởng và chính sách chăm lo tết Tân Sửu , 
Xác lập chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 
2021, Xác định các nhiệm vụ trọng tâm quí 01/2021. 

100% 

 

2 

 
 
02/NQ.HĐQT.2021 

 

05/03/2021 

Thông qua báo cáo tài chính Công ty “mẹ“ và Báo cáo tài Chính hợp 
nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công Ty kiểm toán A&C, ChuNn 
bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021, Xác định ngày chốt 
danh sách cổ đông để tham dự Đại Hội CĐTN, xác định thời gian địa 
điểm, ngày  tổ chức ĐHCĐ.  

100% 

 

3 

 
 
03/NQ.HĐQT.2021 

 

02/04/2021 

Thông qua các văn bản ChuNn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 
năm 2021, thông qua báo cáo thường niên 2020, các văn bản biểu mẫu 
và tờ trình và danh mục tài liệu có liên quan đến Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2021, Thay đổi 1 TV HĐQT xin từ nhiệm và bầu bổ 
sung 01 TV mới . 

100% 

4 04/NQ.HĐQT.2021 26/04/2021 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quí 01/2021 và xác định 
phương hướng hoạt động quí 02/2021. 100% 

5 01/NQ.HĐQT.2021 26/04/2021 Tổ chức Đại hội Cổ Đông Thường niên năm 2021, Bầu bổ sung 1 TV 
HĐQT.  100% 

 

6 

 
 
05/NQ.HĐQT.2021 

 

12/08/2021 

Đánh giá tóm lượt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 20021, thông 
qua Báo cáo soát xét và chứng thư soát xét do Cty kiểm toán A&C lập, 
xác định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, thông qua 
ngày chốt DS Cổ đông để chi trả cổ tức 2020, Thực hiện các biện pháp 
phòng chống Dịch covid theo chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ. 

100% 

 

7 

 
 
06/NQ.HĐQT.2021 

 

28/10/2021 

Sơ lượt hoạt động SXKD của quí 03 trong giai đoạn giản cách XH và 
áp dụng hoạt động SX theo phương án  “3T”,  thông qua  KQKD 09 
tháng, Phương hướng hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2021 còn 
nhiều khó khăn sau khi giãn cách Xã hôi, Công ty đã hoàn tất chi trả 
cổ tức 2020  cho cổ đông . 

100% 

 

• HĐQT triển khai nghiêm túc các nghị quyết, quá trình thực hiện có sự phối hợp với ban kiểm soát và 
sâu sát nắm vững tình hình tổ chức hoạt động của bộ máy điều hành và của các lĩnh vực chức năng, kết 
quả thực hiện tốt các nghị quyết trong năm dẫn đến hiệu quả tốt của công ty năm 2021 

5) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập(có 03 thành viên HĐQT độc lập). 
� Không tham gia vào hoạt động điều hành. 

� Tham gia đầy đủ và nêu Ý kiến tham gia biểu quyết, trong các cuộc họp HĐQT, góp ý kiến vào các 
hoạt động của HĐQT và của công ty, góp ý vào các văn bản của HĐQT. 

6) Các thành viên HĐQT tham gia đào tạo về quản trị công ty theo qui định. 
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II. Ban Kiểm soát 

1) Danh sách Thành viên và của Ban Kiểm Soát (BKS) và tỷ lệ sở hữu cổ phần : 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn 

là thành viên 

BKS 

Số lượng cp sở 

hữu cp có 

quyền biểu 

quyết 

Tỷ lệ % sở 

hữu cp có 

quyền biểu 

quyết 
1 Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa Trưởng ban 22/05/2020 2.050 0.10% 
2 Bà Đào Thanh Tuyền Thành viên 22/05/2020 33.600 0.16% 
3 Bà Lê Thị Minh Trí Thành viên 22/05/2020 0 0% 

 
Tóm tắt lý lịch Ban Kiểm Soát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 

a) Ban Kiểm Soát đã tham gia các buổi dự họp với các thành viên HĐQT : 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham 

dự 

1 Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa Trưởng ban 07/07 100%  
2 Bà Đào Thanh Tuyền Thành viên 07/07 100%  
3 Bà Lê Thị Minh Trí Thành viên 07/07 100%  

Kết quả các cuộc họp với HĐQT : 

� BKS giám sát các hoạt động của HĐQT. HĐQT trong năm 2021 đã thực hiện đúng theo điều lệ Cty, tập 
trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược kinh doanh năm 2021. Đánh giá tình hình và kết quả 
hoạt động từng quí và cả năm.  Xác lập các phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh cốt lõi năm 
2021, các nhiệm vụ trong tâm trong từng quý.  

� HĐQT đã thực thi 08 Nghị quyết và Quyết định của trong năm 2021, công bố thông tin theo các Quy 
định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan. 

� BKS cùng với HĐQT đề xuất và lựa chọn Cty kiểm toán độc lập. ThNm định các Báo cáo tài chính bán 
niên và cả năm được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C. 

 
Ông LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA 

Trưởng Ban Kiểm Soát 

� Trình độ:Thạc sĩ ngành TCKT. 

� Làm việc tại phòng TCKT công 
ty từ năm 1999. 

� Kế toán trưởng công ty TNHH 
TĐT từ 2006. 

� Tham gia Ban kiểm soát từ năm 
2007. 

 
Bà ĐÀO THANH TUYỀN 

Thành viên Ban kiểm soát 

� Trình độ:Thạc sĩ ngành 
TCKT. 

� Làm việc tại phòng TCKT 
công ty từ năm 1998. 

� Thành viên HĐQT từ 
2007-2011 

� Thành viên Ban kiểm soát 
từ 2012 đến nay. 

 
Bà LÊ THN MINH TRÍ 

Thành viên Ban kiểm soát 

� Trình độ: Cao đẳng TCKT. 

� Làm việc tại công ty từ năm 
2004, phụ trách về kế toán 
tổng hợp 

� Thành viên Ban kiểm soát từ 
04/2019. 
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� Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, BKS thường xuyên liên lạc, trao đổi qua email, điện 
thoại..những thông tin, tài liệu, những giải pháp cụ thể thiết thực để cập nhật và đưa ra các ý kiến đóng 
góp kịp thời. 

BKS đã tham gia đầy đủ các buồi họp với BGĐ Cty. 

 Kết quả các cuộc họp với BGĐ :  

� BGĐ tuân thủ điều lệ và quy chế nội bộ Cty trong việc quản lý và điều hành. 
� BGĐ đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo định hướng của HĐQT. 
� BGĐ tiến hành họp hàng tháng để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

tháng, tình hình sử dụng vốn, phân tích nguyên nhân tăng giảm các chỉ tiêu tài chính. 

b) Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: 

� Thực hiện theo đúng chức năng, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để kịp 
thời có những kiến nghi phù hợp, tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty. 

� Kiểm tra báo cáo tài chính từng tháng, từng quý. 
� Xem xét tính hợp lý, hợp pháp các qui trình, qui chế nội bộ của Công ty. 

c) Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT , Ban giám đốc điều hành và các  cán 

bộ quản lý khác: 

� Thường xuyên phối họp, trao đổi thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc. 
� BKS đều được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty. 

d) Đánh giá báo cáo sơ kết, báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán: 

� BKS đã phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. 
� Về báo cáo tài chính năm 2020  của công ty : đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C. 

Báo cáo này phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 
của công ty. Báo cáo được lập phù hợp với các chuNn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện 
hành và các quy định pháp lý có liên quan . 

� Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, các khoản chi phí, khoản trích dự phòng, 
được ghi nhận đúng theo các chuNn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành. 

� Ban kiểm soát đã thNm tra báo cáo tài chính, qua đó đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của 
công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán. 

e) Đánh giá chung hoạt động của BKS : 

� Trong năm 2021, BKS đã hoàn thành tốt các chức năng kiểm tra và giám sát các hoạt động của HĐQT 
và BGĐ Cty. 

� BKS đánh giá cao HĐQT và BGĐ Cty, đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ. 
3) Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS: 

� Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho BKS theo mức chi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2021 thông qua. 

� Không có Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. 
� Không có Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ. 
� Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : HĐQT và BGĐ Cty đã thực hiện các quy định về quản 

trị Cty. Các biên bản, quyết định, nghị quyết do HĐQT và BGĐ được lập đúng theo quy định, thuộc 
thNm quyền của HĐQT và BGĐ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Cty. 

4) Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 
1) BKS cần tiếp tục bám sát các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

thông qua, để có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện theo quy định. 

2) Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty. 

3) Tổ chức xem xét và kiểm tra các báo cáo tài chính tháng, quý, 06 tháng và cả năm của công ty. 

4) Tham gia các cuộc họp của HĐQT và BGĐ để nắm bắt và kiểm tra việc tuân thủ điều lệ và các quy chế nội 
bộ. 

5) Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư theo đúng quy định. 

6) Thực hiện các công tác khác. 
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III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 
đốc và Ban kiểm soát. 

1) Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi đã được Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. 

 

2) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn:  
Trong năm 2021, không có giao dịch  

3) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:  
Không có giao dịch trong năm 2021. 

4) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: 

a) HĐQT và BGĐ Cty đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về quản trị Cty.  
b) Các biên bản, quyết định, nghị quyết do HĐQT được lập đúng theo quy định, thuộc thNm quyền của 

HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. 
c) HĐQT phân công người duy trì quan hệ với Sở Giao dịch chứng khoán, thường xuyên trao đổi 

thông tin và tham vấn khi cần thiết, cử người tham dự các cuộc họp và các khóa học, thực hiện 
đúng và đủ chế độ báo cáo đến Sở GDCK TPHCM và UBCKNN.   

 

Phần VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021 

Stt Họ và Tên Chức Danh
Số tiền thù lao Năm 

2021 (vnđ)
Ghi Chú

Hội đồng quản trị

1 Bà Phạm Đỗ Diễm Hương CT. HĐQT                 120,000,000 
2 Ông Phạm Trung Cang PCT. HĐQT                 120,000,000 
3 Ông Phạm Văn Mẹo PCT. HĐQT                 120,000,000 
4 Cô Tôn Thị Hồng Minh PCT. HĐQT                 120,000,000 
5 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan T/v.HĐQT                 120,000,000 
6 Ông Trần Hữu Vinh T/v.HĐQT                 120,000,000 
7 Bà Phạm Thị Trúc Ngân T/v.HĐQT                 120,000,000 
8 Ông Huỳnh Minh Việt T/v.HĐQT                 120,000,000 
9 Bà Đoàn Thị Hồng Tươi T/v.HĐQT                  60,000,000 

10 Bà Danh Thúy Oanh T/v.HĐQT                  60,000,000 
Ban Kiểm Soát

1 Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa Trưởng BKS 120,000,000               
2 Đào Thanh Tuyền Thành Viên BKS 100,000,000               
3 Lê Thị Minh Trí Thành Viên BKS 100,000,000               

Tổng Cộng 1,400,000,000         
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