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QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long. 

Hội đồng quản trị công ty thông qua Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại Hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau: 

Điều 1: Những quy định chung 

1. Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình 

Long. 

2. Quy chế này Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, 

điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy 

chế này, bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết để đóng góp 

quyền lợi của các cổ đông và nhu cầu phát triển của công ty bền vững. 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch 

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là Thành viên Hội đồng quản trị của công ty. 

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận. 

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết. 

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ 

đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại 

diện cổ đông tham dự. 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký 

1. Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại 

hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

2. Nhiệm vụ của Thư ký: 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội. 

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại 

hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. 
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- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông. 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử 

và thông qua Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến 

họp; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư 

cách cổ đông dự Đại hội. 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu 

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

- Hướng dẫn cổ đông bầu cử theo quy định. 

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông. 

- Tổ chức kiểm phiếu. 

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông. 

- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ 

đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt 

danh sách cổ đông (ngày 30/03/2021) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021. 

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội 

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải ăn mặc lịch 

sự, xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu ...) và Thư mời tham dự nộp cho 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu 

quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu 

quyết của cổ đông, 

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép có 

sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký. 

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác 

tham dự Đại hội. 

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng 

dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không sử dụng 

điện thoại riêng trong khi dự họp, nên chuyển điện thoại sang chế độ rung không có tiếng 

chuông. 

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và 

bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được 

Đoàn Chủ tịch cho phép. 

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành 

nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này 



thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, 

khoản 7, điều 103, Luật doanh nghiệp. 

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và 

biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để 

cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. 

Điều 7: Tiến hành đại hội 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít 

nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt (ngày 

30/03/2021). 

Điều 8: Phát biểu ý kiến và giải đáp trong Đại hội 

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi 

phát biểu hoặc cần thảo luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được 

phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng 

lặp. Ngoài ra, tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của công ty (www.blip.vn). Vì 

vậy, để Đại hội được tổ chức tốt, chu đáo, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu và chuẩn bị 

các ý kiến để góp ý khi Đại hội diễn ra. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và có liên quan đến các 

nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả 

lời trực tiếp hay giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy 

định trong pháp luật hoặc nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính 

chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông. 

Điều 9: Thể lệ biểu quyết 

1. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp 01 (một) Thẻ Biểu 

Quyết dùng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông. Trên Thẻ biểu quyết ghi 

rõ Mã cổ đông, số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó & có đóng dấu tròn của 

công ty.  

* Thẻ Biểu Quyết được sử dụng để biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 

- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm 

phiếu; 

- Nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021; 

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021; 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và phương hướng 

hoạt động năm 2021; 

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; 

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 
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- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, BKS và tiền lương của Trưởng Ban kiểm 

soát chuyên trách năm 2020 và dự kiến năm 2021; 

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ hoạt động và ban hành Quy chế quản trị nội bộ; 

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 

- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

Đối với hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông 

bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có 

ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;  

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ 

Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số 

phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của 

Đoàn chủ tịch, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu 

quyết;. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giám sát quá trình biểu quyết của cổ đông; kiểm 

phiếu biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả cho Ban thư ký tổng hợp 

vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 

2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 

đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, 

quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. 

3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: 

-Thông qua điều lệ công ty: Đạt tỷ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất 

cả cổ đông dự họp chấp nhận. 

-Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất 

cả cổ đông dự họp chấp nhận. 

Điều 10: Biên bản Đại hội cổ đông 

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản 

Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành 

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong 

thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất. 

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại 

diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty 

quy định. 

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên 

của điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp 

lần thứ hai dự kiến tiến hành. 

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không 

phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp. 



Điều 12: Điều khoản thi hành 

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khu Công 

nghiệp Cao su Bình Long năm 2021, với 12 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi 

được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của 

Nhà nước và Điều lệ của Công ty. 

 

BAN TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

  



CÔNG TY CỔ PHẦN KCN 

    CAO SU BÌNH LONG 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
 

-Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2021. 

-Địa điểm: Hội trường Công ty CP KCN Cao Su Bình Long, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

 

THỜI 

GIAN 
STT 

 

NỘI DUNG 

 

8:00 - 8:30 1 Tiếp đón đại biểu và cổ đông. 

8:30 – 8:45 

 

 

2 Chào cờ. 

3 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự. 

4 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 

5 Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. 

6 Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. 

8:45 -10:45 

7 
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021. 

8 
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021. 

9 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020 và 

phương hướng kinh doanh  năm 2021. 

10 Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. 

11 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 

12 
Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 

2021. 

13 
Trình thù lao HĐQT, BKS, tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên 

trách năm 2020 và dự kiến năm 2021. 

14 Trình sửa đổi Điều lệ công ty và Ban hành Quy chế quản trị nội bộ. 

15 Thảo luận. 

16 Biểu quyết các nội dung của Đại hội. 

17 Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

10:45-11:30 

18 
Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của 

Đại hội. 

19 Công bố dự thảo biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội. 

20 Biểu quyết thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. 

21 Chào cờ, bế mạc Đại hội. 

       BAN TỔ CHỨC 



Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN KCN 

CAO SU BÌNH LONG 

 

Số:…../BC-KCNCSBL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Chơn Thành, ngày…..tháng…..năm 2021 

 

  

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 

và phƣơng hƣớng sản xuất kinh doanh năm 2021. 

  

PHẦN 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH: 

Phòng Tổ chức – Hành chính thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở CBCNV 

LĐ nghiêm túc thực hiện Nội quy, Quy chế làm việc của Công ty, nhất là thực hiện tốt 

Nội quy lao động và Thỏa ước lao động trong Công ty. 

1. Tình hình lao động Công ty: 

Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty đến thời điểm hiện tại là 66 người: gồm 

cơ cấu như sau: 

- Ban Tổng Giám đốc: 02 người. 

- Ban kiểm soát chuyên trách: 01 người. 

- Phòng Tổ chức -  Hành chính: 36 người, gồm: 

+ Bộ phận văn phòng: 06 người, 

+ Tổ cây xanh: 10 người; 

+ Tổ bảo vệ: 13 người. 

+ Lái xe văn phòng: 03 người; 

+ Lái xe tải: 01 người 

+ Phục vụ: 02 người 

+ Y tế: 01 người 

- Phòng Xây dựng cơ bản: 15 người, gồm: 

+ Bộ phận xây dựng cơ bản: 06 người; 

+ Bộ phận phận vận hành nhà máy xử lý nước thải: 09 người; 

- Phòng Kinh doanh: 06 người. 

- Phòng Tài chính kế toán: 06 người. 

2. Về công tác cây xanh: 

Luôn đảm bảo cây xanh trong KCN được xanh tốt: Đường N11, đường D4, cây 

xanh tập trung, cây xanh phân tán, dải cây xanh cách ly với khu dân cư và khu vực lân 

cận là phần cây xanh đóng góp rất lớn để tạo môi trường cảnh quan, môi trường khu 

công nghiệp xanh, đẹp, cũng như cải tạo khí hậu cho khu vực và khu công nghiệp.  

DỰ THẢO 
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3. Về công tác bảo vệ an ninh trật tự KCN: 

Đã duy trì việc phối kết hợp với lực lượng bảo vệ của các công ty và các ban 

ngành quản lý tại địa phương, đặc biệt là Đồn Công An chuyên trách tại KCN và Ban 

chỉ huy Quân sự huyện Chơn Thành được thành lập và hoạt động trong KCN, ngoài ra 

còn phối kết hợp với lực lượng Xã Đội, ấp ở địa phương Xã Minh Hưng nên việc giữ 

gìn an ninh trật tự tại KCN luôn đảm bảo. Thường xuyên phối hợp với Phòng PA04 - 

Công an tỉnh, CA huyện Chơn Thành tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật, hướng 

dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp trong KCN có lao động nước ngoài tuân thủ quy định 

pháp luật về lao động, xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, các quy định khác có liên quan 

nhằm đảm bảo các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật, không để xảy ra 

sai phạm. Đồng thời tổ chức nắm tình hình kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý dứt 

điểm các vụ việc, không để tình hình phức tạp kéo dài ảnh hưởng đến ANCT và 

TTATXH tại địa phương. 

II. ĐỜI SỐNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA NGƢỜI LAO 

ĐỘNG: 

1. Tiền lƣơng bình quân và thu nhập bình quân của Ngƣời lao động: 

a. Tiền lƣơng thực hiện năm 2020: 

- Quỹ lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2020: 1.447.679.970 

đồng. Mức tiền lương bình quân Người quản lý thực hiện năm 2020: 31.471.304 đồng/ 

người/ tháng. 

- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2020: 9.169.348.880 đồng. 

Mức tiền lương bình quân người lao động thực hiện năm 2020: 12.526.433 đồng/ 

người/ tháng. 

b. Thu nhập bình quân: 

- Tổng thu nhập bình quân của người quản lý trong năm 2020 là: 32.579.993 

đồng/người/tháng  

- Tổng thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2020 là: 13.216.324 

đồng/người/tháng. 

2. Về công tác chi quỹ Phúc lợi: 

a. Quỹ Phúc lợi:  

- Số dư năm 2019 chuyển sang là: 6.774.828 đồng. 

- Tổng quỹ Phúc lợi năm 2020 là: 630.000.000 đồng. Trong đó: 

+ Đã chi cho người lao động: 198.835.936 đồng 

+ Đã chi Tiền làm sân Tennis: 437.938.892 đồng:  

- Số dư tới tới thời điểm hiện tại là: 0 đồng. 

b. Quỹ Khen thƣởng:  

- Số dư năm 2019 chuyển sang là: 285.111.111 đồng 

- Tổng quỹ Khen thưởng năm 2020 là: 1.470.000.000 đồng. Trong đó: 

+ Đã chi Khen thưởng cho CB.CNV Công ty: 1.022.200.000 đồng:. 

+ Đã chi Khen thưởng ngoài Công ty: 665.555.556 đồng:  
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- Số dư tới tới thời điểm hiện tại là: 67.355.555 đồng. 

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN: 

1. Công tác xây dựng cơ bản năm 2020: 

  T  T i     ng 

Stt Công trình 

Giá tr  Ghi chú 

Theo kế 

hoạch 

2020 

Đƣợc 

ph  

duyệt 

Thực 

hiện cả 

năm 

 

1 

Công trình: XD nhà máy 

XLNT gđ2 công suất 

2000m3/ ngày đêm 

32.224 32.224 30.804 Hoàn thành 

2 

Công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật đường Đ6 t  đường 

N13 đến đường N15  dài 

593m 

8.640 8.640 7.891 Hoàn thành 

3 

Công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật đường Đ6 t  đường 

N11 đến đường N13 và 

đường N13, tổng chiều dài 

680m 

11.245 11.245 9.904 Hoàn thành 

4 
Hạng mục: Nâng cấp trạm 

quan trắc 
900 899 0 

Chuyển qua 

2021 

5 

Công trình: Xác định giá 

đất cụ thể bồi thường giải 

phóng mặt bằng 

490 489 245 
Đang thực 

hiện 

6 

Công trình: Đo đạc bản đồ 

địa chính tỉ lệ 1/5000 mở 

rộng KCN Minh Hưng III 

giai đoạn 2,  diện tích 

577,53 ha 

486 486 481 Hoàn thành 

7 

Công trình:  Khảo sát và 

lập quy hoạch phân khu 

xây dựng tỉ lệ 1/2000 mở 

rộng KCN Minh Hưng III 

giai đoạn 2,  diện tích 

577,53 ha 

2.642 2.642 1.321 
Đang thực 

hiện 

8 

Công trình: Lập dự án đầu 

tư mở rộng KCN Minh 

Hưng III giai đoạn 2,  diện 

tích 577,53 ha 

2.050 2.050 1.025 
Đang thực 

hiện 

9 
Công trình: Lập đánh giá 

tác động môi trường cho 
897 939 282 

Đang thực 

hiện 
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Stt Công trình 

Giá tr  Ghi chú 

Theo kế 

hoạch 

2020 

Đƣợc 

ph  

duyệt 

Thực 

hiện cả 

năm 

 

việc mở rộng KCN Minh 

Hưng III giai đoạn 2,  diện 

tích 577,53 ha 

10 

Hạng mục: Lập dự án điều 

chỉnh XD nhà máy XLNT 

gđ3 công suất 2000m3/ 

ngày đêm 

320 123 123 
Đang th m 

tra 

 Trả l i vay 1.225  380  

 TỔNG CỘNG 61.119 59.739 52.456  

 hi ch    

 iá t   th   hi n   t g n       o   i giá t        ph    y t. 

2. Công tác quản lý môi trƣờng và vận hành nhà máy XLNT: 

a. Công tác quản lý môi trƣờng trong KCN: 

- Công tác kiểm tra giám sát môi trường trong KCN Minh Hưng III kết hợp với 

các cơ quan ban ngành, kiểm tra thường xuyên và định k . 

- Tuyên truyền pháp luật về môi trường đối với các nhà đầu tư thứ cấp trong 
KCN Minh Hưng III. 

- Đã hoàn thành lắp đặt 02 camera ở kênh thoát nước mưa của Khu công nghiệp 
để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát môi trường trong Khu công ngiệp. 

- Tiến hành nạo vét, duy tu kênh hở thoát nước mưa của Khu côngnghiệp. 

- Ttrong năm 2020 không có Công ty nào trong Khu công nghiệp vi phạm quy 
định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường. Công tác bảo vệ môi trường trong Khu 

công nghiệp luôn được chú trọng, quan tâm và thực hiện tốt. 

b. Công tác vận hành Nhà máy x  lý nƣớc thải: 

Nhà máy XLNT đang vận hành giai đoạn 1,2 có công suất 4.000 m
3
/ ngày/ đêm 

tiếp nhận và xử lý nước thải của 14 Công ty thứ cấp trong KCN với lưu lượng nước 

thải xử lý bình quân 3.600 m
3
/ ngày/ đêm. Công tác vận hành ổn định, nước thải sau 

xử lý luôn đạt quy chu n cho phép và truyền kết quả quan trắc online các chỉ tiếu lưu 

lượng đầu ra, TSS, COD, PH thường xuyên và liên tục về Sơ Tài nguyên và Môi trờng 

theo quy định. 

   ánh giá c ng tác    B  

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 nhìn chung thực hiện theo kế hoạch 

đề ra. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau: 

+ Hạng mục: Nâng cấp trạm quan trắc. Triển khai đấu thầu tuy nhiên không có 

nhà thầu nào đạt yêu cầu nên chuyển qua kế hoạch năm 2021thực hiện. 
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+ Các hạng mục chưa hoàn thành và đang thực hiện là các gói thầu tư vấn chu n 

bị các thủ tục mở rộng KCN Minh Hưng III. Nguyên do chậm tr  là phải chờ các thủ 

tục pháp lý mới thực hiện được. 

3. Về mở rộng KCN giai đoạn 2 diện tích 577,53ha: 

Ngày 14/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ra Công văn số 45/TTg-CN về việc 

đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và đầu tư đề án bổ sung quy hoạch các KCN trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước  Trong đó có KCN Minh Hưng III mở rộng giai đoạn 2 diện tích 

577,53 ha). Hiên tại Công ty đang thưc hiện các công việc như:  

- Xác định giá đất cụ thể bồi thường giải phóng mặt bằng;   

- Đo đạc bản đồ địa chính tỉ lệ 1/5000 mở rộng KCN Minh Hưng III giai đoạn 2,  

diện tích 577,53 ha;   

- Khảo sát và lập quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 mở rộng KCN Minh 

Hưng III giai đoạn 2,  diện tích 577,53 ha;  

- Lập dự án đầu tư mở rộng KCN Minh Hưng III giai đoạn 2,  diện tích 577,53 

ha;  

- Lập đánh giá tác động môi trường cho việc mở rộng KCN Minh Hưng III giai 

đoạn 2,  diện tích 577,53 ha 

Dự kiến đến hết tháng 6/2021 s  đầy đủ thủ tục để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

trình Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng KCN Minh Hưng 

III, giai đoạn 2 diện tích 577,53 ha. 

IV. CÔNG TÁC KINH DOANH: 

- Năm 2020 Công ty chưa ký hợp đồng cho thuê đất mới nào. Diện tích 

6.831,1m2  đất dịch vụ sau lưng Nhà điều hành) và 50.051 m2 đất quy hoạch bến bãi 

chưa tìm được dự án thích hợp do: 

+ Vị trí, hình dạng thửa đất đối với thửa đất thuộc mảng dịch vụ không thuận lợi. 

+ Quy hoạch ngành nghề đối với thửa đất thuộc mảng dịch vụ  ngân hàng, tài 

chính, bưu điện,...) & kho tàng, bến bãi  thị trường khu vực chưa có nhiều nhu cầu)  

nên khó có dự án thích hợp. 

- Lũy kế đến nay, KCN đã ký hợp đồng cho thuê được 214,31 ha với 26 dự án 

đầu tư  trong đó có 13 dự án có vốn đầu tư nước ngoài), tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp 

tương đương 100%  tỷ lệ lấp đầy đất thương ph m tương đương 97,41%). 

 

Hình thức cho thuê ĐVT 

Giá bình quân cho 

thuê lũy kế t  đầu dự 

án 

-Thanh toán một lần USD/m2 22,19 

*Đánh giá: 

Hiện tại, nhu cầu cần thuê đất thực hiện dự án tương đối tốt nhưng do quỹ đất 

công nghiệp đã hết nên cần thúc đ y nhanh công tác mở rộng để không bỏ lỡ cơ hội 

thu hút đầu tư, tuy nhiên, thời gian giải quyết các thủ tục pháp lý của việc mở rộng 
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KCN kéo dài, phải thông qua nhiều cấp th m quyền, KCN đang tích cực thúc đ y 

nhanh công tác này. 

2. Công tác chăm sóc khách hàng: 

Hiện tại, KCN Minh Hưng III có tổng cộng 26 dự án đầu tư, trong đó có: 

+ 19 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

+ 07 dự án chưa tiến hành xây dựng. 

Nhìn chung đến nay các nhà đầu tư tương đối hài lòng với công tác hỗ trợ, chăm 

sóc khách hàng của KCN, các doanh nghiệp đã giới thiệu nhiều đối tác đến tìm hiểu, 

hợp tác đầu tư tại KCN Minh Hưng III. 

V. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN: 

1. Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VND 

Trong đó: 

a. Pháp nhân góp vốn: 91.833.840.000 VND tương đương 76,53%  bao gồm: 

- Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long góp 47.843.940.000 VND tương 

đương 39,87% 

- Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên sở hữu 43.989.900.000 VND tương 

đương 36,66% 

b. Cá nhân góp 28.166.160.000 VND tương đương 23,47% 

2. Công tác Tài chính – Kế toán 

a. Công tác Kế toán: 

- Hạch toán kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, theo dõi, tập hợp chi phí đầu 

tư, nguồn vốn, tài sản, công nợ… 

- Lập các báo cáo tài chính định k  theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước và 

phục vụ yêu cầu quản lý của Công ty; đồng thời lập các báo cáo về thuế, thống kê nộp 

cho các cơ quan nhà nước kịp thời theo quy định. 

b. Công tác Tài chính: 

- Trong năm 2020 đã nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho ngân sách nhà nước 

41.331,77 triệu đồng. 

- Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 83.409,29 triệu đồng. 

- Đầu tư tài chính dài hạn 17.370 triệu đồng, như mua trái phiếu ngân hàng để 

được lãi suất cao. 

              Đơn vị tính: Đồng VND 

STT Nội dung 
Kế hoạch năm 

2020 

Thực hiện năm 

2020 
Tỷ lệ % 

1 Thu t  hoạt động kinh doanh 51.043.000.000 105.076.428.931 205,86 

2 Thu t  hoạt động tài chính 42.580.000.000 40.693.011.512 95,57 

3 Thu khác 150.000.000 1.638.297.778 1.092,20 

  Tổng thu 93.773.000.000 147.407.738.221 157,20 
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1 Chi hoạt động kinh doanh 40.519.000.000 73.759.869.105 182,04 

2 Chi hoạt động tài chính 1.235.000.000 195.282.033 15,81 

3 Chi khác 70.000.000 4.828.714 6,90 

  Tổng chi 41.824.000.000 73.959.979.852 176,84 

1 Lợi nhuận trước thuế 51.949.000.000 73.447.758.369 141,38 

2 Lợi nhuận sau thuế 42.984.000.000 63.126.849.685 146,86 

3 Thuế TNDN phải nộp 8.965.000.000 10.320.908.684 115,12 

4 Tỷ suất lợi nhuận/vốn 35,82 53,61 149,66 

       Phân phối lợi nhuận thực hiện trong năm 2020: 

Phân phối lợi nhuận 
Số tiền đƣợc phân 

chia (đồng) 

Tỷ lệ 

phân 

chia 

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang 27.954.148.206   

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 63.126.849.685   

Tổng lợi nhuận phân phối 91.080.997.891 100.00 

Quỹ đầu tư phát triển 28,6%) 18.000.000.000 19,76 

Cổ tức  50 % VĐL bình quân) 60.000.000.000 65,88 

Quỹ khen thưởng 60%, phúc lợi 40% 2.290.000.000 2,51 

Trích lập bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi =20% 

LN vượt KH) 

 

2.290.000.000 2,51 

Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch 198.000.000 0,22 

Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau 8.302.997.891 9,12 

* Đánh giá: 

- Doanh thu t  hoạt động kinh doanh theo kế hoạch năm 2020  tăng, do trong 

năm ghi nhận doanh thu một lần tiền cho thuê đất, với giá trị là 43.940,17 triệu đồng. 

- Chi hoạt động kinh doanh trong năm 2020 tăng là do có chi phí trị giá vốn 

tương ứng khi ghi nhận doanh thu một lần, với giá trị 22.910,48 triệu đồng. 

VI. Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh ni n, Công tác thi đua khen 

thƣởng: 

1. Công tác Đảng: 

Chi bộ Công ty KCN Cao su Bình Long trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH 

MTV Cao su Bình Long, có tổng số Đảng viên đang sinh hoạt tới thời điểm hiện tại là 

27 đồng chí.  

Trong năm 2020, Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm 

k  2020 – 2025, Cấp ủy Chi bộ gồm 05 đồng chí  01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 Ủy 

viên). Trong năm 2020, Cấp ủy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành mọi 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

Công tác phát triển Đảng viên: Trong năm 2020 đã cử 04 quần chúng ưu tú tham 

gia lớp học nhận thức về Đảng, đã kết nạp 03 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng. 
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Năm 2020, Chi bộ Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long được Đảng ủy Công 

ty TNHH MTV Cao su Bình Long đánh giá, xếp loại Cơ sở Đảng hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

2. Công đoàn: 

Công đoàn cơ sở Công ty KCN Cao su Bình Long trực thuộc Công đoàn Công ty 

TNHH MTV Cao su Bình Long, tổng số đoàn viên công đoàn là 66 đoàn viên được 

chia làm 02 tổ công đoàn gồm: Tổ chuyên môn nghiệp vụ 29 đoàn viên  Tổng Giám 

đốc, Trưởng ban kiểm soát, phòng XDCB, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán) và Tổ 

Văn phòng 37 đoàn viên  Phó Tổng Giám đốc, văn phòng, tổ cây xanh, tổ bảo vệ, tổ 

lái xe).  

Công đoàn cơ sở Công ty luôn làm tốt công tác đại diện cho người lao động, luôn 

đảm bảo được quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Duy trì kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện chế độ của Công ty đối với người lao động. Lắng nghe các tâm tư, 

nguyện vọng của người lao động nhằm làm cơ sở thương lượng với Ban Tổng giám 

đốc Công ty.  

Thường xuyên phối kết hợp với Đoàn Thanh niên Công ty, nhằm tổ chức các sân 

chơi văn hóa, nghệ thuật cho người lao động, và các cháu thiếu nhi là con em của 

CB.CNV nhân các ngày L , Tết. 

Năm 2020, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long được 

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đánh giá, xếp loại Tổ chức Công 

đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Đoàn thanh ni n: 

Chi đoàn cơ sở Công ty KCN Cao su Bình Long trực thuộc Đoàn Thanh niên 

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, tổng số đoàn viên thanh niên là 22 đoàn 

viên. Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ, Đoàn Thanh niên cấp trên, 

Chi đoàn cơ sở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên phối hợp với 

Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động phong trào thanh thiếu nhi như: TDTT, VHVN 

được đông đảo lực lượng đoàn viên và các các cháu thiếu nhi tham gia. 

Năm 2020, Chi đoàn cơ sở Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long được Đoàn 

Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đánh giá, xếp loại Tổ chức Đoàn 

cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

PHẦN 2. PHƢƠNG HƢỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở CBCNV LĐ nghiêm túc thực 

hiện Nội quy, Quy chế làm việc của Công ty, nhất là thực hiện tốt Nội quy lao động và 

Thỏa ước lao động trong Công ty. 

Tiếp tục chú trọng công tác chăm sóc cây xanh, luôn đảm bảo cây xanh trong 

KCN được xanh tốt: Đường N11, đường D4, cây xanh tập trung, cây xanh phân tán, 

dải cây xanh cách ly với khu dân cư và khu vực lân cận nhằm tạo cảnh quan, môi 

trường khu công nghiệp. 

Tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát ANTT trong KCN, đồng thời 

tăng cường công tác phối hợp với Đồn Công an và BCH Quân sự huyện Chơn Thành, 
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xã đội và Công an xã Minh Hưng, công an huyện Chơn Thành trong công tác đảm bảo 

ANTT trong KCN, đặc biệt là những thời điểm tan tầm và về khuya. 

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN 

1. Công tác xây dựng cơ bản: 

 

  

  

Số 

TT 

  

  

NỘI DUNG 

  

Kế hoạch năm 2021 Ghi chú 

Giá tr  

Nguồn vốn 

 
Vốn 

vay 

Vốn 

khác 

(Quỹ 

ĐTPT 

và khấu 

hao 

TSCĐ) 

    

A. TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƢ          

  Vốn đầu tƣ XDCB trong năm 
     

75,349  

       

35,000  

          

38,919    

  - Tổng Xây lắp 
     

40,455  

       

17,000  

          

23,455    

  - Tổng chi phí thiết bị 
     

23,544  

       

18,000  

            

5,544    

  - Tổng chi phí khác 
       

9,920    

            

9,920    

  - Trả lãi vay tín dụng 
       

1,430        

B. CHI TIẾT CÔNG TRÌNH         

I 
Công trình: XD nhà máy XLNT gđ3 

công suất 2000m3/ ngày đêm 
     

43,422  
      

II 

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật Đường 

Đ6  t  đường N5 đến đường N11), dài 

1000m  Bao gồm: giao thông, thoát 

nước mưa, điện chiếu sáng, cấp nước 

PCCC) 

     

14,453  
      

III 

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật đường 

N15a  t  đường Đ2 đến ngã tư D4-

N15), dài 400m  Bao gồm: giao thông, 

thoát nước mưa, điện chiếu sáng) 

       

5,781  
      

IV 
Công trình: Sửa chữa Nhà điều hành 

KCN Minh Hưng III 
          

960  
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V 

Hạng mục: Đầu tư mua xe xúc lật 

bánh lốp phục vụ vận chuyển b n thải 

Nhà máy xử lý nước thải 

          

990  
     

VI 
Hạng mục: Đầu tư mua xe phục vụ 

công tác 
       

1,300  
     

VII 
Hạng mục: Sơn giao thông lại các 

tuyến đường N11 và đường D4 
          

820  
     

VIII 

Hạng mục: Sửa chữa và thay bóng đ n 

Neon sang bóng đ n Led tuyến đường 

trục chính N11  

          

978  
     

IX 

Hạng mục: Sửa chữa và thay bóng đ n 

Neon sang bóng đ n Led tuyến đường 

trục chính D4  Đoạn t  vòng xoay 

N11-D4 đến Nhà máy xử lý nước thải) 

          

680  
     

X 

Hạng mục: Xây dựng tuyến ống thoát 

nước thải phục vụ nhà đầu tư thứ cấp 

dài 180m 

          

236  
      

XI 

Hạng mục: Xây dựng hàng rào bao 

quanh phía Đông và Nam KCN dọc 

theo đường D6 và N19  t  đường N15 

đến cuối đường D4) dài 1500m 

       

3,400  
      

XII 
Hạng mục: Nâng cấp tram quan trắc 

nhà máy XLNT 
          

900  
    

T  2020 

chuyển 

qua 

2. Công tác quản lý môi trƣờng và vận hành nhà máy x  lý nƣớc thải: 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và nhắc nhở về 
bảo vệ môi trường cho các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN. 

- Kiểm tra giám sát chặt ch  và có biện pháp mạnh đối với các nhà đầu tư thứ cấp 
cố tình vi phạm vấn đề môi trường trong KCN. 

- Tiếp tục vận hành nhà máy xử lý nước thải ổn định, đảm bảo an toàn và hiệu 
quả. 

III. CÔNG TÁC KINH DOANH 

1. Công tác cho thu  đất: 

Hiện tại quỹ đất cho thuê của KCN chỉ còn 50.051m2  đất bến bãi phía Bắc, 

KCN đã xin chuyển đổi thành đất công nghiệp) và 6.831,1m2  đất dịch vụ sau lưng 

Nhà điều hành, KCN đã xin điều chỉnh quy hoạch sang vị trí khác), sau khi hoàn tất 

thủ tục pháp lý, KCN s  tích cực tìm dự án ph  hợp với vị trí còn lại này. 

2. Công tác quảng bá, xúc tiến đầu tƣ: 

Duy trì công tác tiếp thị, quảng bá cho thuê lại đất, tham gia các hội thảo xúc tiến 

đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như quảng bá KCN. 

Cập nhật thông tin, bản đồ KCN nhằm phục vụ giới thiệu nhà đầu tư. 

3. Công tác chăm sóc khách hàng & công tác khác: 
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Tiếp tục tích cực hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn khách hàng trong việc thực hiện các 

thủ tục pháp lý, giới thiệu các đối tác cung cấp các dịch vụ trong sản xuất kinh doanh 

và trong hoạt động cho nhà đầu tư. 

Hỗ trợ nhà đầu tư tuyển dụng lao động, & các vấn đề khác trong hoạt động kinh 

doanh. 

Cập nhật các văn bản pháp lý nhằm hỗ trợ cho nhà đầu tư thực hiện tốt các chính 

sách Nhà nước và Pháp luật. 

IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 

1. Kế hoạch thực hiện công tác Tài chính – Kế toán: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung 
Thực hiện năm 

2020 

Kế hoạch năm 

2021 
Tỷ lệ % 

1 Thu t  hoạt động kinh doanh 105.076,43 62.758,0 59,73 

2 Thu t  hoạt động tài chính 40.693.,01 32.287,0 79,34 

3 Thu khác 1.638,30 170,00 10,38 

  Tổng thu 147.407,74 95.215,00 64,59 

1 Chi hoạt động kinh doanh 73.759,87 55.450,30 75,18 

2 Chi hoạt động tài chính 195,28 550,00 281,65 

3 Chi khác 4,83 30,00 621,12 

  Tổng chi 73.959,98 56.030,30 75,76 

1 Lợi nhuận trước thuế 73.447,76 39.184,70 53,35 

2 Lợi nhuận sau thuế 63.126,85 32.297,70 51,16 

3 Thuế TNDN phải nộp 10.320,91 6.887,00 66,73 

4 Tỷ suất lợi nhuận/vốn 53,61 26.91 51,16 

Trong năm 2021 nộp ngân sách 8.320 triệu đồng, bao gồm thuế GTGT, thuế 

TNDN, thuế TNCN, các loại thuế phí khác… 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: 

Đơn vị tính: Đồng VND 

Phân phối lợi nhuận 
Số tiền đƣợc phân 

chia (đồng) 

Tỷ lệ 

phân 

chia 

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang 
 

8.302.997.891   

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 32.297.700.000   

Tổng lợi nhuận phân phối 40.600.697.891 100.00 

Quỹ đầu tư phát triển 27,87%) 9.000.000.000 22,2 

Cổ tức  Tối thiểu 50% VĐL bình quân) 24.000.000.000 59,1 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2.250.000.000 5,5 
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Quỹ thưởng ban điều hành 170.000.000 0,4 

Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau 5.180.697.891 12,8 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, s  thực hiện theo thỏa thuận 

của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.  

* Đánh giá: 

- Doanh thu t  hoạt động kinh doanh theo kế hoạch năm 2021 giảm do trong năm  

không ghi nhận doanh thu một lần tiền cho thuê đất như năm 2020. 

- Chi hoạt động kinh doanh trong năm 2021 giảm là do không có chi phí trị giá 

vốn tương ứng khi ghi nhận doanh thu một lần. 

- Doanh thu tài chính giảm là do chia cổ tức do ghi nhận doanh thu một lần của 

các năm trước với giá trị 84 tỷ đồng. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long. 

Trân trọng. /. 

Nơi nhận              TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Các cổ đông; 

- HĐQT, BKS  b/c); 

- Cấp ủy Chi bộ, CĐCS  b/c);      

- Ban TGĐ; 

- Trưởng các phòng ban; 

- Lưu VP.               

Hà Huệ Hải 











            

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KCN 
CAO SU BÌNH LONG 

 
         Số:…../TTr-KCNCSBL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
       Bình Phước, ngày…..tháng…..năm 2021 

 

  
 

TỜ TRÌNH  
Về việc Chế độ tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Bình Long. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long; 

Căn cứ Quyết định 107/QĐ-HĐQT-CSVN, ngày 26/3/2020 của Tập đoàn công 
nghiệp cao su Việt Nam về việc ban hành bảng lương người quản lý(C); tiêu chuẩn 
xếp hạng doanh nghiệp. Nguyên tắc và phương án chuyển xếp lương đối với người 
quản lý, lao động quản lý theo hạng doanh nghiệp áp dụng đối với các đơn vị thành 
viên của tập đoàn. 

1. Báo cáo tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020: 

Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020 ngày 19/6/2020, kế hoạch tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên 
trách là 275.000.000 đồng.  

Công ty đã thực hiện trả tiền lương năm 2020 cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên 
trách theo tiền lương được Tập đoàn thỏa thuận là: 350.784.000 đồng. 

2. Kế hoạch tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021: 

Hội đồng quản trị đề xuất mức tiền lương trưởng ban kiểm soát chuyên trách 
trong năm 2021 theo tiền lương được Tập đoàn thỏa thuận. 

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định. 

Trân trọng.  
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Văn Vui 

                                     

DỰ THẢO 
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CAO SU BÌNH LONG 

 
         Số:…../TTr-KCNCSBL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
       Bình Phước, ngày…..tháng…..năm 2021 

  
 

TỜ TRÌNH  
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 

 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long. 

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về 
việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2020 
như sau: 

1. Kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020 :  

- Tổng doanh thu:   147.407.738.221 đồng (Bằng 157%/KH) 

- Tổng chi phí:      73.959.979.852 đồng (Bằng 177%/KH) 

- Lợi nhuận trước thuế:    73.447.758.369 đồng (Bằng 141%/KH) 

- Thuế thu nhập Doanh nghiệp:   10.320.908.684 đồng (Bằng 115%/KH) 

- Lợi nhuận sau thuế:     63.126.849.685 đồng (Bằng 147%/KH) 

Theo số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tính đến thời điểm 31/12/2020 
công ty kinh doanh có lãi. Do đó  Hội đồng quản trị  nhất trí trình Đại hội thông qua 
phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau: 

Chia cổ tức: Thực hiện việc chia cổ tức 50%  

Phương án phân phối lợi nhuận:                                               Đơn vị tính: đồng 

Phân phối lợi nhuận 
Thực hiện  
năm 2019  

Kế hoạch năm 
2020  

Thực hiện  
năm 2020 

Tỷ lệ 
phân 
chia 

Tỷ lệ 
% so 
với 
KH 

Lợi nhuận chưa phân phối 
năm trước chuyển sang 

31.547.708.544 27.954.148.206 27.954.148.206   

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 82.666.439.662 42.984.000.000 63.126.849.685   

Tổng lợi nhuận phân phối 114.214.148.206 70.938.148.206 91.080.997.891 100,00  

Quỹ đầu tư phát triển  0 18.000.000.000 19,76  

Cổ tức (50% VĐL) 84.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 65,88 100 

Quỹ khen thưởng,  phúc lợi 2.100.000.000 2.200.000.000 2.290.000.000 2,51 104,1 

Trích lập bổ sung quỹ KT, 
PL=20% LN vượt KH) 

 0 2.290.000.000 2,51  

Quỹ thưởng Ban điều hành 
hoàn thành kế hoạch 

160.000.000 180.000.000 198.000.000 0,22 110 



            

 

Lợi nhuận chưa phân phối 
năm sau 

27.954.148.206 8.558.148.206 8.302.997.891 9,12 97 

 Theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt 
Nam (AVA). 

2.  Kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 :  

- Tổng doanh thu: 95.215,0 triệu đồng. (=100 % so với thoả thuận của Tập đoàn) 

- Tổng chi phí:  56.030,3 triệu đồng. (=100 % so với thoả thuận của Tập đoàn) 

 - Lợi nhuận trước thuế: 39.184,7  triệu đồng. (=100 % so với thoả thuận của Tập đoàn) 

- Thuế thu nhập Doanh nghiệp: 6.887  triệu đồng 

- Lợi nhuận sau thuế: 32.297,7 triệu đồng. (=100 % so với thoả thuận của Tập đoàn) 

Chia cổ tức:  Dự kiến chia cổ tức tối thiểu 20%  

Phương án phân phối lợi nhuận: 

                                                                                       Đơn vị tính: Đồng 

Phân phối lợi nhuận 
Kế hoạch năm 

2021 
Tỷ lệ phân 

chia 

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang 8.302.997.891   

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 32.297.700.000  

Tổng lợi nhuận phân phối 40.600.697.891 100,0 

Quỹ đầu tư phát triển 9.000.000.000 22,2 

Cổ tức ( Tối thiểu 20 % VĐL bình quân) 24.000.000.000 59,1 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2.250.000.000 5,5 

Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch 170.000.000 0,4 

Lợi nhuận chưa phân phối năm sau 5.180.697.891 12,8

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, sẽ thực hiện theo thỏa thuận của Tập 
đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. 

Trân trọng. /. 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Văn Vui 
 



            

 

 

                                                                                                                                                                 



 

 CÔNG TY CỔ PHẦN KCN 
CAO SU BÌNH LONG 

 
         Số:…../TTr-KCNCSBL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
       Bình Phước, ngày…..tháng…..năm 2021 

 

  
TỜ TRÌNH  

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Ban hành Quy chế quản trị nội bộ 
Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN cao su Bình Long 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 
XH Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2021; 

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công 
ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khu công nghiệp cao 
su Bình Long. 

1. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ & ban hành quy chế quản trị nội bộ: 

Việc sửa đổi Điều lệ & ban hành quy chế nội bộ về quản trị được tiến hành đảm 
bảo tuân theo các nguyên tắc sau: 

- Các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tuân thủ các quy định 
của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2020  số: 59/2020/QH14, và 
Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14. 

- Những nội dung tại Điều lệ Công ty hiện hành trái với quy định mới tại Luật 
Doanh nghiệp 2020,  Luật Chứng Khoán 2019 cần thực hiện sửa đổi, bổ sung phù hợp 
hoặc bỏ ra khỏi Điều lệ. 

- Một số nội dung Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định nhưng cần xem 
xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng đối với 
công ty đại chúng. 

2. Đề xuất: 

- Để đảm bảo việc sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành & ban hành quy chế nội bộ 
về quản trị công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị trân trọng kính 



 

trình Đại hội đồng cổ đông: 

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ 
sửa đổi, bổ sung & ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty, trên cơ sở tuân thủ 
Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng Khoán 2019 các văn bản pháp luật liên quan và 
đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty & sẽ báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHCĐ năm 
2022. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng kính trình./ 

  
       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

       CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

                  Lê Văn Vui 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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TỜ TRÌNH  

Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Bình Long 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khu công nghiệp Bình 
Long. 

Ban kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Bình Long, đề cử các công ty kiểm 
toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty, kính trình Đại hội 
đồng cổ đông xem xét. 

Ý kiến đề xuất: Giao cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn các đơn vị kiểm 
toán độc lập đủ tư cách pháp nhân, nằm trong danh sách cho phép kiểm toán của Bộ 
Tài chính. Đề xuất chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau: 

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC); 

2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);. 

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC). 

Công việc thực hiện: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo 
tài chính bán niên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định. 

Trân trọng. /. 
  
 TM. BAN KIỂM SOÁT        
                 TRƯỞNG BAN 

  

  

 

       Vũ Mạnh Xuân Tùng 
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TỜ TRÌNH 
Về việc Thù lao của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Bình Long. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long; 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long kính trình 
Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau: 

1. Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 
2020: 

Thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-KCNBL của Hội đồng quản trị ngày 
30/11/2007, Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long đã thực hiện trả thù 
lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau : 

- Hội đồng quản trị : 

Chủ tich HĐQT, Tổng giám đốc:  2.000.000 đồng/tháng/người 

Ủy viên HĐQT:    1.500.000 đồng/tháng/người 

Thư ký HĐQT:    1.200.000 đồng/tháng/người 

- Ban kiểm soát : 

Trưởng Ban kiểm soát:   Đã hưởng lương chuyên trách  

Thành viên  Ban kiểm soát:   1.000.000 đồng/tháng/người 

Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là : 139.200.000 
đồng 

2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 
2021 : 

- Hội đồng quản trị : 

Chủ tich HĐQT:    2.000.000 đồng/tháng/người 

Ủy viên HĐQT:    1.500.000 đồng/tháng/người 

Thư ký HĐQT:    1.000.000 đồng/tháng/người 

- Ban kiểm soát : 

Trưởng Ban kiểm soát:   Đã hưởng lương chuyên trách  



            

 

Thành viên  Ban kiểm soát:   1.000.000 đồng/tháng/người 

Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là không quá 
138.000.000 đồng (Theo thỏa thuận của Tập đoàn). 

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định. 

Trân trọng. 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 
 

 

 

Lê Văn Vui 

 


