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THÔNG ĐIỆP CỦA 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Kính	gửi	Quý	cổ	đông,	khách	hàng,	đối	tác	và	toàn	thể	cán	bộ	công	nhân	viên	Công	
ty	cổ	phần	Nhựa	bao	bì	Vinh,

Trải	qua	hơn	20	năm	hình	thành	và	phát	triển,	đến	nay	chúng	ta	có	thể	tự	hào	rằng	
Nhựa,	Bao	bì	Vinh	là	một	trong	những	nhà	sản	xuất	bao	bì	nhựa	uy	tín	trên	thị	trường	
Việt	Nam	hiện	nay.	Thành	công	đó	đến	từ	những	giá	trị	cốt	lõi	cốt	lõi	mà	chúng	ta	
luôn	đi	theo	từ	những	ngày	đầu	thành	lập.	Đó	chính	là	nguồn	nhân	lực	có	trình	độ	
chuyên	môn,	chú	trọng	cải	tiến	sản	phẩm	và	hơn	hết	phương	châm	luôn	lấy	khách	
hàng	làm	trung	tâm	đã	giúp	Công	ty	lớn	mạnh	như	ngày	hôm	nay.	

Thưa Quý vị

Năm	 2020	 đi	 qua	đánh	dấu	 nhiều	 bất	
ổn	chưa	từng	có	với	kinh	tế	thế	giới	và	
Việt	Nam.	Đại	dịch	Covid-19	lan	rộng	tại	
nhiều	nước	 trên	 thế	giới	 là	một	cú	 sốc	
lớn,	 làm	gián	đoạn	hoạt	động	kinh	tế	-	
xã	hội	 toàn	cầu.	Các	xung	đột	thương	
mại	giữa	các	nước,	các	khu	vực,	thiên	
tai,	 dịch	 bệnh	 đã	 liên	 tiếp	 tác	 động	
tới	 Việt	 Nam.	 Bất	 chấp	 khó	 khăn,	 kinh	
tế	Việt	Nam	năm	2020	vẫn	duy	trì	 tăng	
trưởng	đạt	mức	 2,91%,	 lạm	phát	 được	
kiểm	soát,	các	cân	đối	lớn	của	nền	kinh	
tế	được	bảo	đảm	nhờ	thực	hiện	tốt	mục	
tiêu	kép	kiểm	soát	tốt	dịch	bệnh	và	phục	
hồi	phát	triển	kinh	tế.
 
Tuy	 nhiên,	 nhìn	 chung	 các	 doanh	 ng-
hiệp	sản	xuất	bao	bì	nhựa	đều	đối	mặt	
với	không	ít	những	thách	thức	tiêu	biểu	
như	đứt	gãy	chuỗi	cung	ứng	trong	kinh	

doanh,	khó	khăn	trong	tiếp	cận	khách	
hàng	mới,	hạn	chế	 triển	 khai	được	kế	
hoạch	bán	hàng	và	đảm	bảo	an	toàn	
nơi	làm	việc	trong	năm	vừa	qua.	Công	
ty	 Cổ	 phần	 Nhựa	 Bao	 bì	 Vinh	 cũng	
không	nằm	ngoài	những	tác	động	tiêu	
cực	 này	 nhưng	 với	 sự	 chủ	động	 thích	
nghi	với	khó	khăn	và	sự	dẫn	dắt	của	Ban	
lãnh	đạo	Công	 ty	đã	giúp	hoạt	động	
kinh	 doanh	 được	 duy	 trì	 ở	 con	 số	 ấn	
tượng	trong	một	năm	đầy	sóng	gió.	Do-
anh	thu	thuần	năm	2020	đạt	gần	915	tỷ	
đồng	tương	ứng	với	lợi	nhuận	sau	thuế	
đạt	 27.66	 tỷ	 đồng.	 Bên	 cạnh	 đó,	 sản	
lượng	 xi	măng	 sản	 xuất	 năm	 2020	 lần	
đầu	đạt	được	hơn	100	triệu	tấn	cũng	là	
động	lực	hỗ	trợ	đáng	kể	với	các	doanh	
nghiệp	sản	xuất	bì	xi	măng.	Thêm	vào	
đó,	giá	 nguyên	 vật	 liệu	đầu	 vào	năm	
2020	chứng	kiến	sự	biến	động	bất	ngờ	

khi	giá	nguyên	vật	liệu	giảm	do	giá	dầu	
thế	giới	trong	những	tháng	đầu	năm	và	
tăng	trở	lại	vào	cuối	năm	2020.	

Trong	 tình	 hình	 đó,	 toàn	 thể	 ban	 lãnh	
đạo	cùng	cán	bộ	nhân	viên	công	nhân	
của	công	ty	đã	không	ngừng	cố	gắng,	
nỗ	 lực	 để	 vượt	 qua	 những	 khó	 khăn,	
thách	thức	nắm	bắt	được	những	thuận	
lợi	của	thị	trường	để	gia	tăng	sản	lượng.	
Tầm	nhìn	của	công	ty	trong	thời	gian	tới	
đó	 là	phấn	đấu	trở	thành	đơn	vị	mạnh	
về	 sản	 xuất	bao	bì.	Để	 làm	được	điều	
này,	chúng	ta	phải	luôn	cố	gắng	nỗ	lực	
không	ngừng	trong	từng	yếu	tố	như:	con	
người,	máy	móc	thiết	bị	và	lấy	con	người	
làm	 trung	 tâm	 trong	 mọi	 công	 đoạn	
của	quá	trình	sản	xuất.	Người	lao	động	
quyết	định	chất	 lượng,	người	 lao	động	
cũng	chính	là	nhân	tố	quyết	định	khách	
hàng.	Do	đó	công	 ty	 không	ngừng	có	
các	 chương	 trình	 đào	 tạo	 người	 lao	
động	giúp	họ	nâng	cao	tay	nghề	và	hỗ	
trợ	trong	những	giai	đoạn	khó	khăn	như	
năm	vừa	qua.	

Sang	 năm	 2021	 với	 những	 diễn	 biến	
phức	 tạp	 của	 đại	 dịch	 Covid-19	 trên	
toàn	cầu,	 nhu	cầu	năng	 lượng	có	 thể	
biến	động	mạnh,	 theo	dự	báo	của	cơ	
quan	năng	 lượng	Hoa	Kỳ	 EIA	 và	Ngân	
hàng	 Thế	 giới	 WB	 trong	 năm	 2021	 giá	
dầu	 thô	 Brent	 sẽ	 ở	mức	 trung	 bình	 53	
USD/	 thùng	 trong	 cả	 năm	 2021,	 tăng	
11	USD/thùng	so	với	mức	giá	trung	bình	
năm	2020.	Các	hiệp	định	thương	mại	mà	
Việt	Nam	 tham	gia	đều	bao	gồm	các	
đối	tác	quan	trọng	với	ngành	nhựa	Việt	

Nam	cả	về	nguyên	liệu	nhập	khẩu	và	
sản	phẩm	xuất	khẩu.	Sau	khi	EVFTA	đi	
vào	hiệu	 lực,	 thuế	quan	của	hầu	hết	
các	 sản	 phẩm	 nhựa	 xuất	 khẩu	 vào	
thị	trường	EU	sẽ	được	gỡ	bỏ.	Đây	sẽ	là	
một	 lợi	thế	lớn	để	gia	tăng	sản	lượng	
sản	phẩm	nhựa	xuất	khẩu	của	ngành	
nhựa	Việt	Nam	với	một	thị	trường	quan	
trọng	là	EU.

Chúng	 tôi	 tin	 tưởng	 rằng	 với	 sự	 sát	
cánh	 đồng	 tâm	 hiệp	 lực	 của	 toàn	
thể	cán	bộ	công	nhân	 viên	Công	 ty	
cổ	phần	Nhựa,	Bao	bì	Vinh	chúng	tôi	
sẽ	đạt	được	sự	tăng	trưởng	bền	vững	
không	chỉ	năm	tới	mà	còn	cả	một	quá	
trình	dài	 sau	này	nữa.	Chúng	 tôi	một	
lần	nữa	xin	cảm	ơn	quý	cổ	đông,	các	
nhà	 đầu	 tư	 cũng	 như	 những	 khách	
hàng	đã	gắn	bó	với	chúng	tôi,	luôn	tin	
tưởng	vào	những	giá	trị	cũng	như	sản	
phẩm	mà	công	ty	mang	lại	và	hi	vọng	
trong	những	năm	tiếp	theo	chúng	tôi	
vẫn	nhận	được	sự	ủng	hộ	quý	giá	này	
từ	quý	vị.	

Xin	chân	thành	cảm	ơn!	

Chủ	tịch	Hội	đồng	Quản	trị
       
        Ngô Quang Việt
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Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 

Kết quả hoạt động kinh doanh 
Doanh thu thuần Tỷ đồng 700,07 763,32 931,45 989,72 914,98 

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 78,1 80,4 87,86 80,02 85,15 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 26,44 26,81 27,87 28,47 27,66 

Bảng cân đối kế toán       

Tổng tài sản Tỷ đồng 380,23 419,9 486,35 502,67 423,65 

Vốn chủ sở hữu  Tỷ đồng 98,20 104,44 111,69 125,45 133,48 

Nợ phải trả Tỷ đồng 282,02 315,46 374,66 377,2 290.17 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) % 27,35% 26,46% 25,80% 22,70% 27,68% 

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) % 7,96% 6,70% 6,15% 5,67% 5,98% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu VNĐ 7.925 4.271 2.951 2.975 3.689 
 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH TẦM NHÌN 
Phấn	đầu	trở	thành	đơn	vị	mạnh	mẽ	
về	 lĩnh	 vực	 sản	 xuất,	 cung	 cấp	 bao	
bì	Nhựa	và	lọt	vào	top	những	doanh	
nghiệp	sản	xuất	bao	bì	Nhựa	lớn	nhất	
Việt	Nam

SỨ MỆNH 

Mang	 đến	 những	 sản	 phẩm	 bao	 bì	
ngày	 càng	 chất	 lượng,	 góp	 phần	
phục	vụ	cuộc	sống	của	người	dân	và	
sự	phát	triển	bền	vững,	phát	triển	lâu	
dài	ổn	định	gắn	kết	với	mục	tiêu	xã	hội	
của	khu	vực,	quốc	gia

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Chất	lượng	sản	phẩm:	

Công	 ty	 cổ	phần	Nhựa,	bao	bì	 Vinh	
luôn	lấy	chất	lượng	sản	phẩm	làm	kim	
chỉ	nam	cho	mọi	hoạt	động	kể	từ	khi	
hoạt	động	đến	bây	giờ.	

Đầu	tư	máy	móc,	thiết	bị:	
Chú	trọng	đến	việc	đổi	mới	nâng	cấp	
máy	 móc	 thiết	 bị	 để	 gia	 tăng	 sản	
lượng	ết	kiệm	thời	gian,	chi	phí	nhân	
công	trong	quá	trình	sản	xuất.

Đào	tạo	lao	động:	
Xác	định	con	người	là	nhân	tố	cốt	lõi	
thúc	 đẩy	 phát	 triển	 của	 doanh	 ng-
hiệp,	 công	 ty	 luôn	 có	 những	 chính	
sách	khen	thưởng	đãi	ngộ	dành	cho	
người	 lao	 động	 nhằm	 khuyến	 khích	
tinh	thần	làm	việc	cũng	như	cải	thiện	
chất	lượng	cuộc	sống	của	họ.

TỶ ĐÔNG 

914,98
TỔNG DOANH THU THUẦN NĂM 2020 

TỶ ĐÔNG 

27,66
LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020 
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THÔNG TIN CHUNG 
Tên	giao	dịch	 	 	 CÔNG	TY	CỔ	PHẦN	NHỰA	BAO	BÌ	VINH

Tên	tiếng	anh		 	 	 VINH	PLASTIC	BAGS	JOINT	STOCK	COMPANY

Giấy	chứng	nhận	ĐKDN	số			 2703000092	(Sở	Kế	hoạch	và	Đầu	tư	Nghệ	An	cấp	bổ		

	 	 	 	 	 sung	lần	thứ	06	ngày	26	tháng	6	năm	2017)

Địa	chỉ	 	 	 	 Số	18,	Đường	Phong	Định	Cảng,	Phường	Bến	Thủy,		

	 	 	 	 	 Thành	Phố	Vinh,	Tỉnh	Nghệ	An.

Số	điện	thoại	 	 	 0238	385	5524

Số	fax		 	 	 	 0238	385	6007

Website	 	 	 	 www.nhuabaobivinh.com 

Mã	cổ	phiếu	

VBC 
Vốn	điêu	lệ	

74,999
Vốn	đầu	tư	chủ	sơ	hữu	

Tỷ	đồng	
133,48

Tỷ	đồng	

LỊCH SỬ 
PHÁT TRIỂN  

19
96

Công	ty	Cổ	phần	Nhựa	-	Bao	
bì	Vinh	 tiền	 thân	 là	Nhà	máy	
Nhựa	 Bao	 bì	 thuộc	 Công	 ty	
Hợp	tác	kinh	tế	-	Quân	khu	4,	
được	 thành	 lập	 theo	 quyết	
định	 số	 1531/QĐ/QP	 ngày	
31	 tháng	8	năm	1996	của	Bộ	
trưởng	Bộ	Quốc	phòng

20
02

Bộ	 Quốc	 phòng	 phê	 duyệt	
phương	 án	 thí	 điểm	 chuyển	
Nhà	máy	Nhựa	Bao	bì	 thuộc	
Công	ty	Hợp	tác	kinh	tế	thành	
Công	ty	Cổ	phần	Nhựa	-	Bao	
bì	 Vinh	 theo	 Quyết	 định	 số	
144/2002/	 QĐ-BQP	 của	 Bộ	
trưởng	Bộ	Quốc	phòng

20
03

Công	ty	Cổ	phần	Nhựa	-	Bao	
bì	Vinh	đi	vào	hoạt	động	theo	
mô	hình	Công	ty	Cổ	phần	với	
vốn	điều	lệ	ban	đầu	là	14	tỷ

20
06

Công	ty	 tăng	vốn	điều	 lệ	 lên	
15	 tỷ	 đồng	 thông	 qua	 phát	
hành	cho	cổ	đông	hiện	hữu.	

20
08

Công	ty	 tăng	vốn	điều	 lệ	 lên	
18,983,640,000	 đồng	 thông	
qua	 phát	 hành	 cổ	 phiếu	
thường	cho	cổ	đông	hiện	hữu

20
10 Ngày	04/02/2010	Sở	Giao	dịch	

Chứng	 khoán	 Hà	 Nội	 đã	 có	
Quyết	 định	 số	 66/QĐ-SGDHN	
về	việc	chấp	thuận	niêm	yết	
cổ	 phiếu	 Công	 ty	 Cổ	 phần	
Nhựa	-	Bao	bì	Vinh	(mã	chứng	
khoán:	VBC)	tại	Sở	Giao	dịch	
Chứng	 khoán	 Hà	 Nội.	 Ngày	
17/03/2010	 là	ngày	giao	dịch	
đầu	tiên	cổ	phiếu	VBC

20
11

19/1/2011,	1,101,625	cổ	phiếu	
của	Công	ty	được	niêm	yết	bổ	
sung	trên	Sở	giao	dịch	Chứng	
khoán	 Hà	 Nội	 ngày,	 nâng	
tổng	 khối	 lượng	 niêm	 yết	 lên	
29,999,890,000	đồng.	

Tháng	 8/2011,	 công	 ty	 mở	
rộng	 quy	 mô	 sản	 xuất	 kinh	
doanh	bằng	 việc	chính	 thức	
đưa	vào	hoạt	động	Nhà	máy	
sản	xuất	bao	bì	cơ	sở	II	tại	Gia	
lách,	 Nghi	 xuân	 Hà	 tĩnh	 với	
tổng	vốn	đầu	tư	54	tỷ	đồng.

20
17

Công	 ty	phát	hành	cổ	phiếu	
để	 tăng	 vốn	 cổ	 phần	 từ	
nguồn	vốn	chủ	sở	hữu	nâng	số	
vốn	điều	lệ	lên	74,999,720,000	
đồng.
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1. NGÀNH NGHỀ 
VÀ ĐỊA BÀN KINH 
DOANH 

Sản	xuất	plastic	và	cao	su	
tổng	 hợp	 dạng	 nguyên	
sinh.	Chi	tiết	SX,	mua	bán	
bao	bì	PP,	PE	và	các	sản	
phẩm	bằng	nhựa.

In	ấn,	chi	tiết:	In	bao	bì

Bán	buôn	vật	liệu,	thiết	bị	lắp	đặt	khác	trong	

xây	dựng.	Chi	tiết:	mua	bán	xi	măng.

Buôn	 bán	máy	móc,	 thiết	 bị	 và	 phụ	 tùng	

máy	khác.	Chi	tiết:	mua	bán	vật	tư,	nguyên	

liệu,	 thiết	bị	 SX	bao	bì	các	 loại	 (hạt	nhựa,	

giấy	Kraft,	máy	móc	sản	xuất	bao	bì).

Kinh	doanh	vận	tải	hàng	hóa	bằng	
đường	bộ

Sản	 xuất	 giấy	 nhăn,	 bìa	
nhăn,	 bao	 bì	 từ	 giấy	 và	
bìa.	 Chi	 tiết:	 sản	 xuất,	
mua	bán	bao	bì	xi	măng.

CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ KINH DOANH CHÍNH 

Bao bì xi măng; bao kp, kpk 
Vỏ	bao	kp,	kpk	là	loại	sản	phẩm	bao	đóng	xi	măng	có	trọng	lượng	
50	kg.	Bao	gồm	1	hoặc	2	lớp	giấy	Kraft	và	1	lớp	vải	dệt	bằng	nhựa	
PP.	Sản	phẩm	có	độ	bền	cao	và	chống	được	ẩm,	bảo	quản	tốt	xi	
măng	trong	quá	trình	vận	chuyển	và	lưu	kho.

Bao bì PP
Các	sản	phẩm	bao	bì	PP	dệt	đóng	gói	các	sản	phẩm	đóng	gói	
thức	ăn	chăn	nuôi,	nông	sản,	phân	bón,	bột	đá...	 theo	yêu	cầu	
của	khách	hàng	về	thông	số	kỹ	thuật	và	chất	lượng.

Bao bì OPP, BOPP
Các	sản	phẩm	dạng	túi	PP	dệt	được	ghép	với	màng	BOPP	và	OPP	
có	độ	co	giãn	tốt	hơn,	trong	suốt	hơn	so	với	màng	nhựa	PE.	Sản	
phẩm	có	lực	bền	cao	nên	tạo	ra	màng	mỏng	hơn	và	ngăn	cản	
độ	ẩm	và	mùi	hương	tốt.	Đa	dạng	kiểu	dáng,	màu	sắc	ứng	dụng	
nhiều	sản	phẩm	trong	đời	sống.	

Bao bì PE 
Ứng	dụng	rộng	rãi	trong	cuộc	sống	hàng	ngày.	Dạng	túi	PE	trong	
suốt,	mềm	dẻo,	chống	thấm	nước	rất	tốt.
 
Bao bì Jumbo, Sling (FIBC)
Vỏ	bao	Jumbo,	Sling	là	loại	bao	đựng	hàng	có	kích	thước	lớn,	có	
thể	đựng	với	khối	lượng	1	tấn	-	1,5	tấn	-	2	tấn	trong	một	vỏ	bao,	có	
khả	năng	chống	ẩm,	chịu	lực	lớn	khi	vận	chuyển.

Nhóm 
sản phẩm 
bao bì 
các loại

Nhóm 
sản phẩm 
các loại 
hạt 

Hạt nhựa PP
Nhựa	Polypropylene	(PP),	có	tính	bền	cơ	học	cao,	khá	cứng,	trong	
suốt,	độ	bóng	bề	mặt	cao	cho	khả	năng	in	ấn	cao,	nét	in	rõ.	Ngoài	
ra	có	tính	chất	chống	thấm	O2,	hơi	nước,	dầu	mỡ	và	các	khí	khác.

Hạt nhựa HDPE, LDPE, LLDPE
Polyetylen	 (PE),	 là	 một	 nhựa	 nhiệt	 dẻo	 (thermoplastic)	 được	 sử	
dụng	rất	phổ	biến	trên	thế	giới.	Polyetylen	là	một	hợp	chất	hữu	cơ	
(poly)	gồm	nhiều	nhóm	etylen	CH2-CH2	liên	kết	với	nhau	bằng	các	
liên	kết	hydro	no	Polyetylen	được	điều	chế	bằng	phản	ứng	trùng	
hợp	các	monome	etylen	(C2H4).	Nhựa	PE	có	ba	nhóm	quan	trọng	
nhất	là	HDPE;	LDPE;	LLDPE.	

Hạt nhựa tái sinh PP 
Nhựa	tái	sinh	Polypropylen	(PP)	là	nhựa	cũ	được	tái	sinh	ra	loại	sản	
phẩm	nhựa	khác.	Nhựa	thu	gom	lại	sẽ	được	phân	loại	và	tái	chế	
riêng	theo	từng	quy	trình	khác	nhau	để	tạo	ra	hạt	nhựa	tái	sinh.
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ĐỊA BÀN KINH DOANH 

1
Với phương châm: 

Khách	hàng	quyết	định	sự	thành	công	của	Công	ty

2 	Chất	lượng	sản	phẩm	là	nhân	tố	quyết	định	khách	hàng

3 Người	lao	động	quyết	định	hai	nhân	tố	trên	

Thực	hiện	tôn	chỉ	trên	nên	trong	thời	gian	vừa	qua	sản	phẩm	của	Công	ty	đã	đứng	
vững	và	phát	triển	trong	nước	và	thị	trường	Quốc	tế.

Thị trường trong nước

Hiện	công	ty	là	đơn	vị	cung	cấp	vỏ	bao	KP,	KPK,	bao	Jumbo,	Sling	lớn	cho	các	nhà	
máy	sản	xuất	xi	măng	như:	Xi	măng	Nghi	Sơn;	Xi	măng	Sông	Gianh;	Xi	măng	Bút	Sơn;	
Xi	măng	Thành	Thắng;	Xi	măng	Hoàng	Mai...	với	sản	lượng	từ	100	-	120	triệu	vỏ	bao	xi	
măng/năm	và	2.400.000	bao	Jumbo,	sling/	năm.	Công	ty	hiện	nay	cũng	đang	cung	
cấp	các	sản	phẩm	bao	PP,	OPP	cho	các	nhà	máy	sản	xuất	phân	bón,	sản	xuất	đường	
và	bao	phục	vụ	cho	ngành	nông	nghiệp	như:	Đạm	Ninh	Bình;	Phân	bón	Lâm	Thao;	
Phân	bón	Bình	Điền;	Nhà	máy	đường	Thạch	Thành;	Đường	Quỳ	Hợp;	Nhà	máy	bột	sắn	
Thanh	Chương...
Thị trường quốc tế: 

Sản	phẩm	bao	Jumbo;	Sling;	Bao	PP;	OPP;	PK	của	Công	ty	đã	có	mặt	tại	thị	trường	
New	Zealand,	Nhật	Bản,	Hàn	Quốc,	Mỹ,	Fiji,	Singapore,	Thái	Lan,	Philippines,	Malaysia,	
Cameroon...		và	được	thị	trường	đánh	giá	cao	về	chất	lượng	sản	phẩm	cũng	như	tiến	
độ	giao	hàng.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT 
Tại	Việt	Nam,	VBC	đang	sở	hữu	3	nhà	máy	sản	xuất	với	công	suất	lớn	và	thường	xuy-
ên	cải	tiến	để	đáp	ứng	nhu	cầu	khách	hàng

1

2

Nhà	máy	sản	xuất	bao	KP;	KPK:	Công	suất	
đạt	140.000.000	bao	xi	măng/1	năm.

3

Nhà	máy	sản	xuất	bao	Jumbo,	Sling):	
Công	suất	đạt	500	tấn	SP/	tháng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

Nhà	máy	sản	xuất	bao	PP,	OPP:	Công	suất	
đạt	500	tấn	SP/	tháng.

4

5

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 
Với	phương	châm	Chính	sách	chất	lượng	
của	Công	 ty	 là:	 “Chất	 lượng	ngày	càng	
cao,	giá	thành	ngày	càng	hợp	lý,	dịch	vụ	
ngày	càng	hoàn	hảo”.	Chất	lượng	và	giá	
bán	hợp	lý	là	yếu	tố	tiên	quyết	để	khách	
hàng	đến	với	Công	ty.	Luôn	đáp	ứng	mọi	
yêu	 cầu	 đã	 thoả	 thuận	 với	 khách	 hàng	
phù	hợp	với	yêu	cầu	của	luật	định,	kể	cả	
đáp	ứng	những	yêu	cầu	thay	đổi.

Trong	quá	trình	sản	xuất,	với	mục	tiêu	lấy	
chữ	“Tín”	làm	đầu,	coi	trọng	chất	lượng	và	
giá	thành	sản	phẩm	là	yếu	tố	tiên	quyết	để	
phục	vụ	khách	hàng.	Vì	vậy	Công	ty	luôn	
chú	trọng	xây	dựng	hệ	thống	quản	lý	chặt	
chẽ	và	 linh	hoạt;	hiện	nay	Công	ty	đang	
áp	 dụng	 hệ	 thống	 quản	 lý	 chất	 lượng	
theo	tiêu	chuẩn	ISO	9001:2015;	Chứng	chỉ	
Halal	 xác	nhận	sản	phẩm	không	có	các	
chất	cấm	theo	yêu	cầu	Shari’ah	Islamiah	
(Luật	Hồi	giáo)	và	đáp	ứng	yêu	cầu	về	vệ	
sinh	 thực	phẩm	 trong	quá	 trình	 sản	xuất.	
và	Chứng	chỉ	quản	lý	an	toàn	thực	phẩm	
HACCP.	

Cung đoạn Tạo sợi
Từ	 nguyên	 liệu	 chính	 là	 hạt	 nhựa	
PP	nguyên	 sinh,	qua	hệ	 thống	 thiết	
bị	kéo	thành	sợi,	sẽ	được	đun	nóng	
chảy	 và	 kéo	 thành	 các	 cuộn	 sợi	 ,	
nhập	kho	bán	thành	phẩm	và	xuất	
sang	dệt	ở	cung	đoạn	tiếp	theo.	

Cung đoạn Tạo sợi
Từ	 nguyên	 liệu	 chính	 là	 hạt	 nhựa	
PP	nguyên	 sinh,	qua	hệ	 thống	 thiết	
bị	kéo	thành	sợi,	sẽ	được	đun	nóng	
chảy	 và	 kéo	 thành	 các	 cuộn	 sợi	 ,	
nhập	kho	bán	thành	phẩm	và	xuất	
sang	dệt	ở	cung	đoạn	tiếp	theo.	

Cung đoạn tráng mành:
Từ	nguyên	liệu	đầu	vào	là	mành	dệt,	
giấy	 Kraft,	 hạt	 tráng	 PP	 dùng	 máy	
tráng	ép	nóng	chảy	ở	nhiệt	độ	cao	
cán	 ép	 nóng	 giấy	 dính	 vào	 manh	
dệt	 tạo	 thành	manh	tráng	KP	phức	
hợp	 hoặc	manh	 tráng	 PP,	 cuộn	 lại	
thành	những	cuộn	lớn	nhập	kho	bán	
thành	 phẩm	 để	 chuyển	 sang	 sản	
xuất	ở	cung	đoạn	tiếp	theo.

Cung đoạn Tạo ống bao: 
Từ	manh	tráng	ép	KP	phức	hợp	thêm	
1	lớp	giấy	lót	trong	và	hạt	dán	mép	
bao	qua	thiết	bị	máy	tạo	ống	in	ấn	
theo	 mẫu	 mã	 quy	 định	 của	 đơn	
hàng	 tạo	 thành	 ống	 bao	 xi	 măng	
nhập	kho	bán	thành	phẩm	chuẩn	bị	
cho	cung	đoạn	sản	xuất	tiếp	theo.	

Cung đoạn May hoàn thiện
Từ	 bán	 thành	 phẩm	 ống	 bao	 qua	
thiết	bị	may	bao	 tạo	 thành	các	vỏ	
bao	may	 hoàn	 chỉnh	 kết	 thúc	 quy	
trình	sản	xuất	vỏ	bao	xi	măng,	nhập	
kho	chở	đi	xuất	bán.
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2. THÔNG TIN MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT  

PHÒNG 
CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT  

PHÒNG THỊ 
TRƯỜNG  

PHÒNG TÀI 
CHÍNH  

BAN GIÁM ĐỐC  

PHÒNG 
CHÍNH TRỊ 

HÀNH CHÍNH  

PHÒNG KẾ 
HOẠCH  

NHÀ MÁY 
SỐ 1: bao 
PP, OPP 

NHÀ MÁY 
SỐ 2: bao xi 

măng 

NHÀ MÁY 
SỐ 3: jumbo, 

sling 

Đại hội đồng cổ đông 

Gồm	tất	cả	cá	cổ	đông	có	quyền	biểu	
quyết	và	là	cơ	quan	có	thầm	quyền	cao	
nhất	của	Công	ty,	có	quyền	quyết	định	
tỷ	 lệ	 trả	cổ	 tức	hàng	năm,	phê	chuẩn	
báo	cáo	tài	chính	hàng	năm,	bầu	và	bãi	
miễn	HĐQT,	BKS;	bổ	sung	và	sửa	đổi	điều	
lệ;	quyết	định	loại	và	số	lượng	cổ	phần	
phát	hành;	sáp	nhập	hoặc	chuyển	đổi	
công	ty;	tổ	chức	lại	và	giải	thể	công	ty.

Hội đồng quản trị 

Hội	 động	 quản	 trị	 là	 cơ	 quan	 quản	 trị	
cao	 nhát	 của	Công	 ty;	 HĐQT	 có	 toàn	
quyền	 nhân	 danh	 Công	 ty	 để	 quyết	
định	 mọi	 vấn	 đề	 liên	 quan	 đến	 mục	
đích,	quyền	 lợi	 của	Công	 ty	 trừ	 những	
vấn	đề	thuộc	thẩm	quyền	của	ĐHĐCĐ.	
HĐQT	do	Đại	hội	đông	cổ	đông	bầu,	bãi	
nhiệm	 hoặc	miễn	 nhiệm	 Cơ	 quan	 đại	
diện	chủ	sở	hữu	phần	vốn	Nhà	nước	tại	

Ban kiểm soát 

Ban	 Kiểm	 soát	 gồm	 03	 thành	 viên,	 do	
ĐHĐCĐ	 lựa	 chọn.	 Ban	 Kiểm	 soát	 do	
ĐHĐCĐ	bầu	ra,	là	tổ	chức	giám	sát,	kiểm	
tra	tính	hợp	lý,	hợp	pháp	trong	quản	lý	
điều	hành	hoạt	động	kinh	doanh,	trong	
ghi	 chép	 sổ	 sách	 kế	 toán	 và	 tài	 chính	
của	Công	ty	nhằm	đảm	bảo	các	lợi	ích	
hợp	pháp	của	các	cổ	đông.

Ban Giám đốc 

Ban	Giám	đốc	Công	ty	gồm	một	Giám	
đốc	và	một	Phó	Giám	đốc	do	HĐQT	bổ	
nhiệm.	Giám	đốc	chịu	trách	nhiệm	trực	
tiếp	và	chủ	yếu	 trước	HĐQT	về	việc	 tổ	
chức,	quản	lý,	điều	hành	toàn	diện	các	
hoạt	động	 tác	nghiệp	hằng	ngày	của	
Công	 ty	 theo	 Nghị	 quyết,	 Quyết	 định	
của	HĐQT.

Phòng kỹ thuật 

Có	nhiệm	vụ	tham	mưu,	giúp	việc	cho	
HĐQT,	Giám	đốc	về	công	 tác	kỹ	 thuật	
thiết	bị,	kỹ	thuật	điện,	công	tác	xây	dựng	
cơ	bản	trong	toàn	Công	ty.	Xây	dựng	và	
tổ	chức	thực	hiện	kế	hoạch	bảo	dưỡng	
sửa	chữa	nhà	xưởng,	 sửa	chữa	 thiết	bị	
định	kỳ	và	đột	xuất	trong	toàn	Công	ty.	

Phòng thị trường 

Có	nhiệm	vụ	giúp	 việc	cho	Giám	đốc	
về	công	tác	thị	trường,	xây	dựng	chiến	
lược	thị	trường	xây	dựng	kế	hoạch	và	tổ	
chức	thực	hiện	kế	hoạch	thị	trường	dài	
hạn,	 ngắn	 hạn,	 khai	 thác	m	 kiếm,	mở	
rộng	thị	trường,	thực	hiện	công	tác	dịch	
vụ	sau	bán	hàng.		

Công	 ty	quyết	định	cử	người	 tham	gia	
ứng	cử	 vào	HĐQT	để	 làm	nhiệm	 vụ	 là	
người	 trực	 tiếp	 quản	 lý	 vốn	 Nhà	 nước	
trong	Công	 ty.	 Giám	 đốc	 là	 người	 đại	
diện	theo	pháp	luật	của	Công	ty.	

Phòng Chính trị Hành chính 

Có	nhiệm	vụ	giúp	việc	cho	Giám	đốc	về	
công	 tác	 tài	 chính,	 kế	 toán,	 thống	 kê,	
giám	sát,	đánh	giá	hiệu	quả	hoạt	động	
SXKD	của	Công	ty.	Quản	lý	chỉ	đạo	điều	
hành	và	tổ	chức	thực	hiện	công	tác	tài	
chính,	 kế	 toán,	 thống	 kê	 và	 công	 tác	
kiểm	kê	trong	toàn	Công	ty,	nghiên	cứu	
thị	 trường	 vốn,	 lập	 kế	 hoạch	 tài	 chính	
dài	hạn,	ngắn	hạn,	phân	tích	thông	tin,	
số	liệu	kế	toán,	tham	mưu	cho	Giám	đốc	
các	phương	án	huy	động	đảm	bảo	vốn	
phục	vụ	SXKD.

Phòng tài chính 

Có	nhiệm	vụ	giúp	việc	cho	Giám	đốc	về	
công	 tác	 tài	 chính,	 kế	 toán,	 thống	 kê,	
giám	sát,	đánh	giá	hiệu	quả	hoạt	động	
SXKD	của	Công	ty.	Quản	lý	chỉ	đạo	điều	
hành	và	tổ	chức	thực	hiện	công	tác	tài	
chính,	 kế	 toán,	 thống	 kê	 và	 công	 tác	
kiểm	kê	trong	toàn	Công	ty,	nghiên	cứu	
thị	 trường	 vốn,	 lập	 kế	 hoạch	 tài	 chính	
dài	hạn,	ngắn	hạn,	phân	tích	thông	tin,	
số	liệu	kế	toán,	tham	mưu	cho	Giám	đốc	
các	phương	án	huy	động	đảm	bảo	vốn	
phục	vụ	SXKD.

Phòng kế hoạch 

Có	nhiệm	vụ	giúp	việc	cho	Giám	đốc	về	
công	tác	kế	hoạch,	và	đầu	tư,	công	tác	
quản	lý,	đảm	bảo	công	nghệ	kỹ	thuật,	
quản	lý	chất	lượng,	tiêu	chuẩn	sản	phẩm	
và	đổi	mới,	cải	tiến	ứng	dụng	công	nghệ	
mới.	Xây	dựng	và	tổ	chức	thực	hiện	kế	
hoạch	hàng	năm,	qúy,	tháng,	đột	xuất	
và	 các	 dự	 án	 đầu	 tư	 phát	 triển	 của	
Công	ty,	là	trung	tâm	điều	hành	và	phối	
hợp	giữa	các	phòng	ban	phân	 xưởng	
thực	hiện	kế	hoạch	sản	xuất	của	Công	
ty.	Đảm	bảo	cung	ứng	vật	tư	NVL,	tổng	
hợp	 phân	 tích	 đánh	 giá,	 báo	 cáo	 kết	
quả	SXKD	hàng	tháng,	quý,	năm.
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3. GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO 

Ông Ngô Quang Việt  -  Chủ tịch HĐQT
Năm	sinh	 1971
Nơi	sinh	 Quỳ	Hợp,	Nghệ	An
Số	CMND	 181768602
Quá	trình	công	tác	
 
	 Thời	gian		 	 	 Chức	vụ	

11/1994	-	11/2000	 Nhân	viên	kế	hoạch	tại	Tổng	công	ty	Hợp		
	 	 	 tác	kinh	tế,	QK4
12/2000	-	08/2004	 Trợ	lý	kế	hoạch	tại	Tổng	công	ty	Hợp	tác	kinh		
	 	 	 tế,	QK4
09/2004	-	11/2005		 Phó	phòng	kế	hoạch	tại	Tổng	công	ty	Hợp		
	 	 	 tác	kinh	tế,	QK4
12/2005	-	06/2008	 Trưởng	phòng	kế	hoạch	tại	Tổng	công	ty		
	 	 	 Hợp	tác	kinh	tế,	QK4
07/2008	-	11/2008	 Phó	ban	Quản	lý	khai	thác	gỗ	lòng	hồ	XKMI		
	 	 	 tại	Tổng	công	ty	Hợp	tác	kinh	tế,	QK4
12/2008	-	02/2013	 Phó	Giám	đốc	kinh	doanh	tại	Công	ty	phát		
	 	 	 triển	Miền	núi/Tổng	công	ty	Hợp	tác	Kinh	tế,		
	 	 	 QK4
03/2013	-	09/2019		 Trưởng	phòng	kế	hoạch	tại	Tổng	công	ty		
	 	 	 Hợp	tác	kinh	tế,	QK4
10/2019	đến	nay		 Phó	Tổng	Giám	đốc	phụ	trách	Kế	hoạch	-		
	 	 	 Kinh	doanh	tại	Tổng	công	ty	Hợp	tác	kinh	tế,		
	 	 	 QK4
2020	-	nay		 	 Chủ	tịch	HĐQT	chuyên	trách	Công	ty	CP		
	 	 	 Nhựa	Bao	Bì	Vinh

Ông Lê Xuân Thọ  - Phó Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, 
Giám đốc công ty. 

Năm	sinh	 1978
Nơi	sinh	 Đức	Thọ,	Hà	Tĩnh	
Số	CMND	 187667079
Trình	độ		 Cử	nhân	Kinh	tế
Quá	trình	công	tác	
 
	 Thời	gian		 	 	 Chức	vụ	

2002	-	2004		 Trợ	lý	thị	trường	CTCP	Nhựa,	Bao	bì	Vinh
2005	-	2007	 Trưởng	ban	thị	trường	CTCP	Nhựa	Bao	Bì	Vinh
2007	-	2013	 Trưởng	Phòng	thị	trường	CTCP	Nhựa	Bao	Bì	Vinh
2013	-	2017	 Phó	Giám	đốc	CTCP	Nhựa	Bao	Bì	Vinh
2017	-	2018	 Giám	đốc	CTCP	Nhựa	Bao	Bì	Vinh
2018	-	nay	 Thành	viên	HĐQT	CTCP	Nhựa	Bao	bì	Vinh

Ông Nguyễn Trung Kiên -  Thành viên HĐQT  

Năm	sinh	 1986
Nơi	sinh	 	Hà	Nội	
Số	CMND	 	019086000064
Quá	trình	công	tác	
 

	 Thời	gian		 	 	 Chức	vụ	

2008	-	2010	 Kiểm	toán	viên	tại	Công	ty	TNHH	E&Y	Việt	Nam
2010	-	2019	 Trưởng	phòng	Đầu	tư/	Trưởng	phòng	phân	tích		
	 	 tại	Công	ty	cổ	phần	chứng	khoán	SSI	
2019	-	nay	 Thành	viên	HĐQT	tại	Công	ty	cổ	phần	Đầu	tư		 	
	 	 phát	triển		Công	nghệ	Điện	tử	-	Viễn	thông
2019	-	nay	 Giám	đốc	Quan	hệ	nhà	đầu	tư	tại	Công	ty		 	
	 	 Cổ	phần	Tập	đoàn	An	Phát	Holdings
2020	-	nay		 Thành	viên	HĐQT	CTCP	Nhựa	Bao	bì	Vinh

Bà Phạm Minh Nguyệt -  Thành viên HĐQT  
Năm	sinh	 1980
Nơi	sinh	 	Hà	Nội	
Số	CMND	 	012097123
Trình	độ		 	Thạc	sỹ	Kế	toán
Quá	trình	công	tác	
 	 Thời	gian		 	 	 Chức	vụ	

2003	-	2007	 Nhân	viên	Kế	toán	Công	ty	TNHH	Anh	Hai	Duy
2007	-	nay	 Nhân	viên	Kế	toán	CTCP	Nhựa	và	Môi	trường		 	
	 	 xanh	An	Phát
2016	-	nay	 Thành	viên	HĐQT	CTCP	Nhựa	Bao	bì	Vinh

Ông Phan Văn Toàn  -  Thành viên HĐQT, Kế 
toán trưởng
Năm	sinh	 1978
Nơi	sinh	 	Đồng	Hới	-	Quảng	Bình
Số	CMND	 194227883
Trình	độ		 	Cử	nhân	Quản	trị	kinh	doanh
Quá	trình	công	tác	
 	 Thời	gian		 	 	 Chức	vụ	

2002	-	2003	 Kế	toán	tổng	hợp	CT	Xây	lắp	Tổng	Công	ty	HTKT
2003	-	2016	 Kế	toán	trưởng	Công	ty	TNHH	MTV	khoáng	sản			
	 	 COECCO	-	Tổng	Công	ty	HTKT
2017	-	nay		 Kế	toán	trưởng	CTCP	Nhựa	Bao	bì	Vinh
2018	-	nay	 Thành	viên	HĐQT	CTCP	Nhựa	Bao	bì	Vinh
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3. GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO 

Ông Trần Ngọc Sâm  -  Trưởng Ban Kiểm soát 
Năm	sinh	 1969
Nơi	sinh	 Thọ	Xuân	-	Thanh	Hóa
Số	CMND	 187698703
Trình	độ		 	Đại	học	Tài	chính
Quá	trình	công	tác	
 
	 Thời	gian		 	 	 Chức	vụ	

1997	-	2006	 Kế	toán	trưởng	CTCP	Nhựa	-	Bao	bì	Vinh
2007	-	2009	 Kế	toán	trưởng	Công	ty	TNHH	MTV	Xây	dựng		 	
	 	 COECCO	Lào
2010	-	2011	 Kế	toán	trưởng	Công	ty	TNHH	MTV	Khoáng	sản	và	
	 	 luyện	kim	Viên	Chăn
2012	-	2013	 Trợ	lý	PTC	Phòng	tài	chính	Tổng	Công	ty	Hợp	tác		
	 	 kinh	tế	QK	4
2014	-	2016	 Kế	toán	trưởng	CTCP	Công	nghiệp	Cao	su	COECCO
2017	-	nay	 Trưởng	ban	kiểm	soát	chuyên	trách	CTCP	Nhựa		
	 	 Bao	bì	Vinh

Ông Đinh Xuân Cường  -  Thành viên Ban Kiểm 
soát 
Năm	sinh	 1976
Nơi	sinh	 Hoa	Lư	-	Ninh	Bình	
Số	CMND	 011976518
Trình	độ		 Tiến	sĩ
Quá	trình	công	tác	
 
	 Thời	gian		 	 	 Chức	vụ	

2003	-	2006	 Trader	of	Calyon	Corporate	&	Investment	Bank,	Paris
2007	-	2010	 Phó	Tổng	giám	đốc	INB	Investment,	VIệt	Nam
2011	 	 Phó	Tổng	giám	đốc	tập	đoàn	Ocean
2017	-	nay	 Tổng	giám	đốc	Công	ty	Cổ	phần	An	phát	Holdings	
	 	 Thành	viên	Ban	Kiểm	soát	Công	ty	Cổ	phần	Nhựa		
	 	 Bao	bì	Vinh
2018	-	nay	 Thành	viên	HĐQT	CTCP	Nhựa	và	Môi	trường	xanh		
	 	 An	Phát

Bà Nguyễn Thị Minh Trang  -  Thành viên Ban 
Kiểm soát
Năm	sinh	 1980
Nơi	sinh	 	Hương	Khê	-	Hà	Tĩnh
Số	CMND	 	183161862
Quá	trình	công	tác
 
Trợ	lý	kế	toán	tổng	hợp	-	Tổng	công	ty	Hợp	tác	kinh	tế	Trưởng	BKS	
-	công	ty	CP	gạch	ngói	30/4	(Công	ty	con	của	Tổng	hợp	tác	kinh	
tế

 

Ông Nguyễn Hữu Sơn   -  Phó Giám Đốc 

Năm	sinh	 1978
Nơi	sinh	 Cẩm	Bình,	Cẩm	Xuyên,	Hà	Tĩnh	 	
Số	CMND	 	183110976
Trình	độ		 	Cử	nhân
Quá	trình	công	tác

 

 

	 Thời	gian		 	 	 Chức	vụ	

2009-2016	 Trợ	lý	tại	Phòng	Chính	trị,	Tổng	Công	ty	Hợp	tác		
	 	 kinh	tế,	QK4
2017-2020	 Phó	Giám	đốc	tại	Xí	nghiệp	VLXD	Hồng	Lam,		 	
	 	 TCT	HTKT,	QK4
2020-nay	 Phó	Giám	đốc	tại	Công	ty	Cổ	phần	Nhựa,	bao		
	 	 bì	Vinh,	TCT	HTKT	QK4
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4. VỊ THẾ 

S

Mạng	lưới	khách	hàng	trung	thành	
Hệ	thống	khách	hàng	rộng	khắp	cả	trong	và	ngoài	nước	đã	quan	hệ	gắn	
bó	nhiều	năm.	Với	một	số	cái	tên	nổi	bật	trong	nước	như	Xi	măng	Nghi	Sơn;	
Xi	măng	Sông	Gianh;	Xi	măng	Bút	Sơn;	Xi	măng	Thành	Thắng;	Xi	măng	Hoàng	
Mai;	Đạm	Ninh	Bình;	Phân	bón	Lâm	Thao;	Phân	bón	Bình	Điền;	Nhà	máy	đường	
Thạch	Thành;	Đường	Quỳ	Hợp;	Nhà	máy	bột	sắn	Thanh	Chương...
Các	sản	phẩm	của	của	Công	ty	cũng	đang	từng	bước	tạo	dựng	uy	tín	tại	
một	số	quốc	gia	trên	thế	giới	như	New	Zealand,	Nhật	Bản,	Hàn	Quốc,	Mỹ,	Fiji,	
Singapore,	Thái	Lan,	Philippines,	Malaysia,	Cameroon...		

Đội	ngũ	CBCNV	có	trình	độ	chuyên	môn	cao.
Đối	với	cán	bộ	quản	lý:	Nguồn	nhân	lực	quản	lý	được	đào	tạo	bài	bản,	trình	
độ	Đại	học	trở	lên,	có	nhiều	năm	kinh	nghiệm	công	tác
Lực	lượng	cán	bộ	kỹ	thuật	dày	dạn	kinh	nghiệm	và	đội	ngũ	công	nhân	lành	
nghề,	tâm	huyết,	có	năng	lực	và	nhạy	bén.

Chất	lượng	sản	phẩm	
Công	ty	đã	xây	dựng	và	áp	dụng	thành	công	hệ	thống	quản	lý	chất	lượng	
theo	tiêu	chuẩn	quốc	tế	ISO	9001:	2008	được	tổ	chức	chứng	nhận	Quacert	
cấp	chứng	nhận	từ	năm	2002.	Do	vậy	sản	phẩm	luôn	được	trải	qua	quá	trình	
kiểm	soát	nghiêm	ngặt	trước	khi	phân	phối	ra	thị	trường.	Sản	phẩm	của	VBC	
ngày	càng	được	nhiều	khách	hàng	khó	tính	chấp	nhận,	tạo	được	uy	tín	tốt	
trên	thương	trường.

Dư	địa	thị	trường
Tiềm	năng	mở	rộng	thị	trường		ra	miền	Bắc	do	các	doanh	nghiệp	sản	xuất	
nhựa	tập	trung	chủ	yếu	tại	miền	Nam	-	khu	vực	trọng	điểm	kinh	tế	nơi	tập	
trung	đông	dân	cư	cũng	như	các	doanh	nghiệp	sản	xuất	và	chế	biến	đồ	
uống,	thực	phẩm.	Bên	cạnh	đó,	mảng	bao	bì	nhựa	luôn	chiếm	tỷ	trọng	lớn	
nhất	trong	cơ	cấu	sản	phẩm	nhựa	xuất	khẩu	tại	Việt	Nam	do	vậy	cơ	hội	mở	
rộng	dư	địa	tại	thị	trường	nước	ngoài	sẽ	ngày	càng	mở	rộng.	

W

Nguyên	vật	liệu	đầu	vào	
Chưa	chủ	động	nguồn	nguyên	 liệu	và	phụ	 thuộc	 lớn	vào	nhập	khẩu	của	
nước	ngoài,	nên	giá	cả	 thành	phẩm	còn	bấp	bênh,	không	ổn	định.	 Theo	
thống	kê,	hiện	nay	khả	năng	trong	nước	mới	chỉ	đáp	ứng	được		15%	-	35%	
nhu	cầu	cho	các	chủng	loại	nguyên	liệu	nhựa	khác	nhau;	còn	lại	đang	phải	
nhập	khẩu	tới	85%.
Giá	nguyên	vật	 liệu	 là	nhựa	PP,	giấy	kraft	cũng	như	một	số	vật	 tư	khác	sử	
dụng	trong	sản	xuất	bao	bì	trên	thị	trường	biến	động	bất	ổn	và	đang	đi	theo	
xu	hướng	tăng	trong	thời	gian	qua	gây	ra	khó	khăn	trong	việc	dự	báo	để	đưa	
ra	chiến	lược	phòng	vệ	hợp	lý,	tăng	rủi	ro	tỷ	giá.	Ngược	lại,	do	cạnh	tranh	
gay	gắt,	giá	sản	phẩm	tại	thị	trường	trong	nước	tăng	ít,	và	tăng	với	tốc	độ	
chậm	hơn	nguyên	vật	liệu	(giá	nguyên	liệu	chiếm	từ	60%	đến	70%	giá	thành	
sản	xuất).	

Dây	chuyền,	máy	móc
Hiện	nay	VBC	chưa	thể	sản	xuất	được	dây	chuyền,	máy	móc	cũng	như	khu-
ôn	mẫu	phục	vụ	cho	việc	sản	xuất	các	sản	phẩm	nhựa	bao	bì,	điều	này	làm	
giảm	sự	đa	dạng	của	sản	phẩm	nhựa	bao	bì	đầu	ra.	

O

Tiêu	thụ	nhựa	nội	địa	hiện	còn	khá	thấp	so	với	tiêu	thụ	trung	bình	của	
toàn	cầu	và	khu	vực	Đông	Nam	Á.	Nhựa	cũng	là	một	ngành	phụ	trợ	cho	
vô	số	doanh	nghiệp	bởi	tính	ứng	dụng	cao.	Vì	thế,	ngành	công	nghiệp	
chế	biến	thực	phẩm	được	dự	báo	sẽ	tăng	trưởng	mạnh	trong	thời	gian	
tới.	

Những	hiệp	định	thương	mại	Thương	mại	tự	do	Việt	-	Liên	minh	Châu		Âu	
(EVFTA),	Hiệp	định	Đối	tác	kinh	tế	Toàn	diện	khu	vực	(RCEP)	sẽ	mang	lại	
cơ	hội	xuất	khẩu	cho	các	doanh	nghiệp	Việt	sẽ	rộng	mở	hơn,	bức	tranh	
ngành	nhựa	Việt	ra	thế	giới	sẽ	lớn	hơn.
Cung	nguyên	liệu	nhựa	được	kỳ	vọng	sẽ	phát	triển	mạnh	trong	giai	đoạn	
2020	-	2021.

Nhà	máy	Nghi	Sơn	cung	cấp	thêm	khoảng	370	nghìn	tấn	PP/năm	vào	
công	suất	sản	xuất	nguyên	liệu	nhựa	của	Việt	Nam	năm	2018.	Dự	án	hóa	
dầu	Long	Sơn	và	dự	án	hóa	dầu	Hyosung	đang	trong	quá	trình	xây	dựng	
và	nếu	đúng	theo	kế	hoạch	hoạt	động	có	thể	giúp	cải	thiện	năng	lực	
sản	xuất	nguyên	liệu	nhựa	của	Việt	Nam	thêm	khoảng	177%	vào	năm	
2021.

T

Nguyên	liệu	nhựa	nguyên	sinh	của	Việt	Nam	vẫn	phụ	thuộc	chủ	yếu	vào	
nguyên	liệu	nhập	khẩu.	Trong	giai	đoạn	2018	-	2021,	các	dự	án	hóa	dầu	
đã	đi	vào	hoạt	động	và	các	dự	án	đang	xây	dựng	nếu	đi	vào	hoạt	động	
sẽ	giúp	cải	thiện	rõ	rệt	năng	lực	sản	xuất	nguyên	liệu	nhựa	nguyên	sinh	
của	Việt	Nam.	Tuy	nhiên	với	quy	mô	hạ	nguồn	của	ngành	nhựa	hiện	nay	
và	tốc	độ	tăng	trưởng	nhu	cầu	nguyên	liệu	thì	vẫn	chưa	đủ.	

Mặc	dù	việc	giữ	nguyên	mức	thuế	nguyên	liệu	nhựa	PP	(3%)		sẽ	được	kéo	
dài	đến	năm	2022,	nhưng	trong	tương	lai	khi	mức	thuế	này	tăng	vẫn	tác	
động	không	nhỏ	đến	ngành	Nhựa	có	tỷ	suất	lợi	nhuận	tương	đối	thấp,	
chỉ	5%	trong	khi	tỷ	lệ	thâm	hụt	lên	đến	7%.	Dưới	sức	ép	của	biến	động	tỷ	
giá	và	thuế	nhập	khẩu	nguyên	liệu	đầu	vào	cao	ảnh	hưởng	không	nhỏ	
đến	chi	phí	sản	xuất	của	doanh	nghiệp,	từ	đó	tác	động	đến	khả	năng	
sinh	lời	của	doanh	nghiệp.	

Công	nghệ	“bao	bì	xanh”	sẽ	phát	triển,	nhằm	giúp	tiết	kiệm	tài	nguyên	
không	tái	tạo,	giảm	phát	thải	sẽ	lên	ngôi,	gắn	với	xu	hướng	thay	đổi	mô	
hình	tăng	trưởng	từ	“nâu	sang	xanh”.	Vì	mục	tiêu	phát	triển	bền	vững,	
bảo	vệ	quyền	lợi	người	dùng	và	môi	trường	sống.	Tạo	ra	thách	thức	với	
VBC	cần	chú	trọng	nhiều	hơn	đến	phát	triển	theo	hướng	bền	vững,	sản	
phẩm	cải	tiến	theo	hướng	thân	thiện	với	môi	trường.	
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4. VỊ THẾ 

Là	doanh	nghiệp	có	uy	tín	trong	hoạt	động	kinh	doanh	cho	nên	khả	năng	tận	dụng	
tốt	các	chính	sách	ưu	đãi	của	các	tổ	chức	tín	dụng	.	

Đã	có	trên	20	năm	kinh	nghiệm	sản	xuất	kinh	doanh	bao	bì,	VBC	đã	có	vị	thế	trên	
thương	trường,	Công	ty	đã	xây	dựng	được	cho	mình	một	thương	hiệu	và	uy	tín	về	
chất	lượng	là	nền	tảng	cho	sự	phát	triển	bền	vững	trong	tương	lai.	

Ban	lãnh	đạo	VBC	có	những	bước	đầu	tư	chiến	lược	hợp	lý,	đúng	thời	điểm,	có	hiểu	
biết	sâu	sắc	về	công	nghệ	và	sự	tương	quan	chiến	lược	giữa	công	nghệ	và	thị	trường.	
Đồng	thời,	các	thành	viên	Ban	lãnh	đạo	tích	lũy	được	nhiều	kinh	nghiệm	trong	quá	
trình	quản	 lý,	 tổ	chức	 kỹ	 thuật,	 hoạch	định	 sản	 xuất	 kinh	doanh	nhiều	năm	 trong	
ngành;	tập	thể	lãnh	đạo,	người	lao	động	đoàn	kết,	gắn	bó,	cùng	chung	lợi	ích	và	chí	
hướng	duy	trì	phát	triển	Công	ty.

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  

Chiến	lược	sản	phẩm	

Công	ty	tiếp	tục	nâng	cao	và	phát	triển	
các	sản	phẩm	hiện	có	về	cả	chất	lượng	
lẫn	 sản	 lượng,	 mang	 đến	 sự	 tiện	 nghi	
cho	khách	hàng	 trong	 tiêu	dùng	cũng	
như	nh	tiện	ích	hay	là	cải	thiện	về	mẫu	
mã	sản	phẩm	phù	hợp

Định	hướng	về	chất	lượng	nguồn	lực		

Luôn	đáp	ứng	được	nhu	cầu	sản	xuất,	
tiêu	thụ	của	đơn	vị,	nâng	dần	sản	lượng,	
chất	lượng	sản	phẩm	đáp	ứng	nhu	cầu	
của	khách	hàng.	Góp	phần	nâng	cao	
năng	suất	máy	móc	thiết	bị	mới	đầu	tư.	
Tăng	cường	công	tác	quản	lý,	đào	tạo	
nâng	cao	kiến	thức	cho	người	lao	động	
về	quy	 trình	 vận	hành	 sử	dụng	 thiết	bị	
đặc	biệt	 là	 hệ	 thống	dây	chuyền	bao	
dán	đáy.Nghiêm	 túc	 thực	hiện	chế	độ	
công	 tác	 bảo	 dưỡng,	 sửa	 chữa	 theo	
kế	hoạch	đã	xác	định.	Tăng	cường	áp	
dụng,	 cải	 tiến	MMTB;	 đổi	mới,	 cải	 tiến	
công	 nghệ	 -	 kỹ	 thuật	 để	 bù	 đắp	 mô	
phần	 do	 giá	 nguyên	 liệu	 tăng,	 giữ	 ổn	
định	hiệu	quả	sản	xuất.	

Định	hướng	phát	triển	thị	trường		

Khai	 thác	 tối	 đa	 sản	 lượng	 các	 khách	
hàng	truyền	thống,	tranh	thủ	tìm	kiếm	mở	
rộng	các	thị	trường	mới	trong	và	ngoài	
nước.	Phát	triển	thị	trường	bao	dán	đáy	
để	bổ	sung	cho	sản	lượng	thiếu	hụt	của	
bao	 xi	 măng.	 Thường	 xuyên	 kiểm	 tra	
chất	lượng	sản	phẩm	đáp	ứng	yêu	cầu	
thị	trường,	nâng	cao	uy	tín	công	ty	trên	
thị	trường	trong	nước	và	quốc	tế.

Định	hướng	chiến	lược	tài	chính

Nâng	cao	năng	lực	quản	trị	tài	chính	để	
khai	thác	tối	đa	nguồn	vốn	vay	bằng	USD	
để	nhập	khẩu	hạt	nhựa	nhằm	giảm	chi	
phí	lãi	vay	tín	dụng.	Đàm	phán,	lựa	chọn	
các	ngân	hàng	có	mức	lãi	suất	cho	vay	
trung	 và	dài	 hạn	 thấp,	 chính	 sách	 cho	
vay	ưu	đãi,	linh	hoạt	đảm	bảo	hoạt	động	
kinh	doanh	của	công	ty.		

Thường	 xuyên	 cập	 nhật	 sản	 lượng	 tiêu	
thụ	sản	phẩm	để	đối	chiếu	công	nợ	và	
nắm	chắc	thông	tin	khả	năng	tài	chính	
của	từng	khách	hàng,	tận	dụng	các	cơ	
hội	để	thu	hồi	nợ	hạn	chế	tối	đa	các	rủi	ro	
về	nợ.	Quan	tâm	đảm	bảo	vốn	cho	sản	
xuất,	đầu	tư	và	thanh	toán	chế	độ	chính	
sách	cho	người	 lao	động.	Kiểm	soát	và	
quản	 lý	 hoạt	 động	 tài	 chính	 thực	 hiện	
theo	đúng	quy	chế	quy	định,	khắc	phục	
dứt	điểm	những	tồn	tại,	hạn	chế	sau	mỗi	
lần	thanh	kiểm	tra,	kiểm	toán.	

VBC luôn mong muốn hướng tới 
là một doanh nghiệp sản xuất ổn 
định, tối ưu đồng thời cung cấp ra 
thị trường những sản phẩm bao bì 
nhựa chất lượng nhằm đạt được 
hiệu quả kinh doanh trong dài hạn. 
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6. CÁC RỦI RO 

Rủi ro về 
Kinh tế

Rủi	ro	về	kinh	tế	là	loại	rủi	ro	hệ	thống	thông	qua	những	biến	động	như	tốc	độ	
tăng	trưởng	kinh	tế,	lạm	phát,	lãi	suất,...	có	tác	động	trực	tiếp	hoặc	gián	tiếp	
đến	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh	của	các	doanh	nghiệp	trong	nền	kinh	tế	
nói	chung	và	lĩnh	vực	hoạt	động	của	Công	ty	nói	riêng.	Vì	vậy,	việc	phân	tích	
các	yếu	tố	vĩ	mô	của	nền	kinh	tế	sẽ	làm	rõ	mức	độ	tác	động	của	loại	rủi	ro	
này	cũng	như	đưa	ra	được	các	biện	pháp	hạn	chế,	khắc	phục	mức	độ	ảnh	
hưởng	đến	hoạt	động	của	Công	ty.
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Tổng	sản	phẩm	trong	nước	(GDP)	năm	2020		tăng	2,91%	so	với	năm	trước,	
tuy	là	mức	tăng	thấp	nhất	của	các	năm	trong	giai	đoạn	2011-2020	nhưng	
trong	bối	cảnh	dịch	Covid-19	diễn	biến	phức	tạp,	ảnh	hưởng	tiêu	cực	tới	mọi	
lĩnh	vực	kinh	tế	-	xã	hội	thì	đây	là	thành	công	lớn	của	Việt	Nam	với	mức	tăng	
trưởng	năm	2020	thuộc	nhóm	cao	nhất	thế	giới.
Bình	quân	năm	2020,	chỉ	số	giá	tiêu	dùng	tăng	3,23%	so	với	năm	2019.	Tỷ	giá	
thương	mại	hàng	hóa	năm	2020	giảm	0,74%	so	với	năm	2019	phản	ánh	giá	
xuất	khẩu	hàng	hóa	Việt	Nam	ra	nước	ngoài	không	thuận	lợi	so	với	giá	nhập	
khẩu	hàng	hóa	từ	nước	ngoài	về	Việt	Nam.
Dịch	Covid-19	được	kiểm	soát	tốt	ở	trong	nước,	Hiệp	định	Thương	mại	tự	do	
Việt	Nam	và	EU	(EVFTA)	được	thực	thi		nên	cả	năm	2020,	giá	trị	tăng	thêm	
ngành	công	nghiệp	tăng	3,36%	so	với	năm	2019,	trong	đó	công	nghiệp	chế	
biến,	 chế	 tạo	 tăng	 5,82%,	 giữ	 vai	 trò	 chủ	 chốt	 dẫn	dắt	mức	 tăng	 trưởng	
chung	của	ngành	công	nghiệp	và	toàn	nền	kinh	tế.
Theo	TCTK,	năm	2020,	tiêu	dùng	cuối	cùng	tăng	1,06%	so	với	năm	2019.	Tổng	
mức	bán	lẻ	hàng	hóa	và	doanh	thu	dịch	vụ	tiêu	dùng	đạt	5.059,8	nghìn	tỷ	
đồng,	 tăng	2,6%	so	với	năm	trước.	Tính	đến	quý	 III	năm	2020,	sản	xuất	sản	
phẩm	từ	cao	su	và	platic	giảm	2,3%.	Năm	2020	cũng	ghi	nhận	sức	tiêu	thụ	xi	
măng	của	thị	trường	nội	địa	đang	chững	lại	ở	mức	62	triệu	tấn	xi	măng	năm,	
giảm	gần	3	triệu	tấn	so	với	2019.
Tất	cả	những	yếu	tố	kể	trên	đều	ảnh	hưởng	trực	tiếp	hoặc	gián	tiếp	đến	hoạt	
động	kinh	doanh	của	VBC.	

Rủi ro đặc 
thù ngành 

Rủi	ro	về	thị	trường	

Nhận	thức	của	người	tiêu	dùng	về	vấn	đề	sử	dụng	bao	bì	xanh	thân	thiện	môi	
trường	ngày	càng	tăng.	Những	quan	ngại	về	việc	sử	dụng	các	sản	phẩm	
làm	từ	nhựa	sẽ	làm	trầm	trọng	thêm	nguy	cơ	ô	nhiễm	môi	trường	sống	đặc	
biệt	là	hậu	quả	do	việc	thải	quá	nhiều	rác	thải	nhựa	ngày	càng	rõ	nét.	

Ngành	nhựa	Việt	Nam	có	rào	cản	gia	nhập	ngành	tương	đối	thấp		và	cuộc	
cách	mạng	công	nghiệp	4.0	đã	mở	ra	thời	kỳ	của	công	nghệ	và	tự	động	
hóa.	Các	doanh	 nghiệp	 trong	 và	 ngoài	 nước	 trong	 lĩnh	 vực	 sản	 xuất	 nói	
chung	và	 sản	xuất	bao	bì	nhựa	nói	 riêng	đều	đang	 tăng	cường	áp	dụng	
công	nghệ,	MMTB	hiện	đại	để	nâng	cao	sản	xuất.	Chính	vì	vậy	rủi	ro	về	thị	
phần	đối	với	VBC	sẽ	ngày	càng	có	nguy	cơ	bị	thu	hẹp	lại.	

Rủi	ro	về	nguyên	liệu

Chi	phí	nguyên	liệu	nhựa	chiếm	khoảng	70%	trong	cơ	cấu	chi	phí	sản	xuất	
của	ngành	nên	biến	động	giá	các	loại	nguyên	liệu	trên	thị	trường	thế	giới	sẽ	
ảnh	hưởng	trực	tiếp	đến	lợi	nhuận	của	ngành	nhựa	Việt	Nam

Rủi	ro	sản	phẩm	thay	thế	

Mức	độ	khác	biệt	giữa	các	sản	phẩm	nhựa	trong	nước	không	cao,	khách	
hàng	có	thể	dễ	dàng	chuyển	đổi	nhà	cung	ứng	mà	không	phải	chịu	nhiều	
chi	phí	do	các	sản	phẩm	nhựa	của	các	công	ty	có	độ	phủ	rộng	khắp	cả	
nước.	

Rủi ro tài 
chính 

Rủi	ro	về	tỷ	giá

Tỷ	giá	nguyên	liệu	nhựa	chủ	yếu	nhập	khẩu	và	việc	thanh	toán	chủ	yếu	bằng	
đồng	USD	khiến	việc	tỷ	giá	USD/VND	biến	động	cũng	tác	động	không	nhỏ	
tới	chi	phí	đầu	vào	của	các	công	ty	nhựa	trong	nước.	Tỷ	giá	hối	đoái	có	ảnh	
hưởng	lớn	đến	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh	của	công	ty.	Nếu	tỷ	giá	tăng	
thì	chi	phí	đầu	vào	của	công	ty	cũng	sẽ	 tăng	theo,	 trong	khi	giá	bán	sản	
phẩm	lại	không	thể	điều	chỉnh	tăng	tương	ứng

Rủi	ro	chính	sách	tín	dụng	

Công	ty	có	thể	chịu	rủi	ro	về	việc	bị	chiếm	dụng	vốn	do	đặc	thù	của	ngành	
sản	xuất	bao	bì,	thị	trường	cạnh	tranh	gay	gắt,	cung	sản	phẩm	lớn	hơn	cầu	
nên	để	chiếm	lĩnh	thị	phần	công	ty	đã	sử	dụng	chính	sách	dư	nợ	khách	hàng.	
Điều	đó	khiến	cho	tỷ	trọng	nợ	ngắn	hạn	của	Công	ty	khá	cao	để	có	thể	tài	
trợ	vốn	lưu	động	cho	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh.

Rủi ro về 
pháp luật 

Hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh	của	Công	ty	chịu	sự	điều	chỉnh	của	các	văn	
bản	phát	luật	về	Luật	doanh	nghiệp,	các	văn	bản	pháp	luật	về	thị	trường	
chứng	khoán.	Tuy	nhiên,	Luật	và	các	văn	bản	dưới	luật	này	đang	trong	quá	
trình	hoàn	thiện,	sự	thay	đổi	về	chính	sách	có	thể	xảy	ra	và	khi	xảy	ra	thì	sẽ	ít	
nhiều	ảnh	hưởng	đến	tình	hình	hoạt	động	kinh	doanh	của	Công	ty.

Rủi ro về 
môi trường  

Công	ty	có	thể	gây	ảnh	hưởng	xấu	đến	môi	trường	qua	các	nguồn	nước,	
chất	thải	trong	quá	trình	vận	hành	sản	xuất.	Thêm	vào	đó	trung	bình	để	phân	
hủy	một	sản	phẩm	nhựa	thường	mất	một	khoảng	thời	gian	khá	dài	và	gây	
nguy	hại	đến	môi	trường	xung	quanh.	Do	đó,	về	lâu	dài	thì	môi	trường	luôn	
là	yếu	tố	được	quan	tâm	hơn	cả,	đáp	ứng	các	tiêu	chí	đặt	ra	về	môi	trường	
của	cả	xã	hội	cũng	như	yêu	cầu	đặt	ra	của	Chính	phủ	sẽ	tạo	điều	kiện	tốt	
hơn	cho	Công	ty	trong	hoạt	động	về	sau.
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1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 

Thông tin ngành

Trong	những	năm	gần	đây,	ngành	Nhựa	
Việt	Nam	đã	có	sự	phát	triển	mạnh	mẽ,	
với	mức	 tăng	hàng	năm	từ	16%	 -	18%/
năm	(chỉ	sau	ngành	viễn	thông	và	dệt	
may),	có	những	mặt	hàng	tốc	độ	tăng	
trưởng	đạt	gần	100%.	Với	 tốc	độ	phát	
triển	 nhanh,	 ngành	 Nhựa	 đang	 được	
coi	là	một	ngành	năng	động	trong	nền	
kinh	tế	Việt	Nam.	Sự	tăng	trưởng	mạnh	
mẽ	 đó	 xuất	 phát	 từ	 thị	 trường	 rộng,	
tiềm	năng	phát	triển	còn	lớn,	bởi	ngành	
Nhựa	Việt	Nam	mới	chỉ	ở	bước	đầu	của	
sự	phát	triển	so	với	thế	giới	và	sản	phẩm	
nhựa	được	phát	huy	sử	dụng	trong	tất	
cả	các	lĩnh	vực	của	đời	sống.	

Theo	 số	 liệu	 thống	 kê	 sơ	 bộ	 của	 Tổng	
cục	Hải	quan,	kim	ngạch	xuất	khẩu	sản	
phẩm	nhựa	của	cả	nước	trong	9	tháng	
đầu	năm	2020	đạt	trên	2,6	tỷ	USD,	tăng	
2,5%	so	với	cùng	kỳ	năm	2019.	Xuất	khẩu	
sản	phẩm	nhựa	trong	9	tháng	đầu	năm	
nay	sang	đa	số	các	thị	trường	bị	sụt	giảm	
kim	ngạch	so	với	cùng	kỳ	năm	2019.	Thị	
trường	xuất	 khẩu	chính	của	 sản	phẩm	
nhựa	của	Việt	Nam	hiện	tại	là	Nhật	Bản	
và	 Mỹ.	 Ngoài	 ra,	 nhu	 cầu	 nhập	 khẩu	
sản	phẩm	nhựa	trên	thị	trường	Liên	minh	
châu	Âu	cũng	được	đánh	giá	cao.	Điều	
đáng	chú	 ý	 là	 trên	 thị	 trường	 này,	 sản	
phẩm	nhựa	Việt	Nam	không	bị	áp	thuế	
chống	bán	phá	giá	như	các	nước	châu	
Á	khác	(thuế	trung	bình	từ	8	-	30%).	Do	
đó,	đây	sẽ	là	điều	kiện	thuận	lợi	để	do-

anh	nghiệp	nhựa	Việt	Nam	tiếp	tục	tăng	
kim	ngạch	xuất	khẩu	trong	thời	gian	tới.	

Theo	Quy	hoạch	phát	triển	ngành	Nhựa	
Việt	Nam	đến	năm	2020,	tầm	nhìn	2025	
đã	được	Bộ	Công	thương	phê	duyệt,	thì	
tốc	độ	tăng	trưởng	giá	trị	sản	xuất	công	
nghiệp	 ngành	 Nhựa	 giai	 đoạn	 2011	 -		
2020	sẽ	đạt	17,5%,	tỷ	trọng	ngành	Nhựa	
so	với	toàn	ngành	công	nghiệp	đến	năm	
2020	đạt	5,5%.	 Theo	đó,	mục	 tiêu	phát	
triển	 của	 ngành	 nhựa	 Việt	 Nam	 đến	
năm	2020	 sẽ	 trở	 thành	một	ngành	kinh	
tế	mạnh,	với	tốc	độ	tăng	trưởng	cao	và	
bền	vững.	Từng	bước	xây	dựng	và	phát	
triển	ngành	Nhựa	đồng	bộ	 từ	 sản	xuất	
nguyên	liệu	đến	chế	biến	sản	phẩm	cuối	
cùng,	 tận	dụng	 và	 xử	 lý	 phế	 liệu	phát	
sinh,	tăng	dần	tỷ	trọng	nguyên	liệu	trong	
nước	để	trở	thành	ngành	công	nghiệp	
tự	chủ,	có	khả	năng	hội	nhập	vào	kinh	
tế	khu	vực	và	thế	giới.

Cơ	 hội	 cho	 ngành	 nhựa	Việt	 Nam	mở	
rộng	 quy	 mô	 nhờ	 những	 cơ	 hội	 được	
mở	ra	trong	những	năm	tới	như	Quy	mô	
thương	mại	điện	tử	Việt	Nam	sẽ	tiếp	tục	
tăng	trưởng;	Hiệp	định	Thương	mại	Tự	do	
EU-Việt	Nam	(EVFTA),	thuế	nhập	khẩu	túi	
nhựa	của	Việt	Nam	vào	EU	với	mức	thuế	
suất	 là	3%	sẽ	được	gỡ	bỏ,	 sẽ	 tạo	 ra	 lợi	
thế	cạnh	tranh	đáng	kể	cho	doanh	ng-
hiệp	bao	bì	Việt	Nam.	

Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch

Kết	thúc	năm	2020,	Doanh	thu	thuần	914.98	tỷ	đồng	đạt	93,38%	so	với	kế	hoạch	đề	
ra.	Lợi	nhuận	sau	thuế	27,66	tỷ	đồng	đạt	89,57%	so	với	kế	hoạch	đề	ra.

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 
năm 2020 

Thực hiện 
năm 2020 

So sánh TH 
với KH của 
2020 (%) 

So sánh với 
cùng kỳ 
2019 (%) 

Sản lượng tiêu thụ Bao 126.780.000  122.461.312  109,5% 108,9% 

Trong đó           

- Bao xi măng Bao 102.000.000  99.758.572  97,8% 95,7% 

- Bao PP Bao 19.800.000  18.732.036  94,6% 100,2% 

- Bao BOPP Bao 3.000.000  2.333.171  624,4% 657,2% 

- Bao Jumbo, Sling Bao 1.980.000  1.637.533  82,7% 94,6% 

- Bán thành phẩm kg 2.098.000  2.776.134  132,3% 94,9% 
 

 

Chỉ tiêu ĐVT KH 2020 TH 2020 TH2020/KH 2020 
Doanh thu thuần Tỷ Đồng 930,01 914,98 98,38% 
Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ Đồng 30,88 27,66 89,57% 

 

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020

Bảng chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020

Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 
Doanh thu thuần Tỷ đồng 700,07 763,32 931,45 989,72 914,98 
Giá vốn hàng 
bán  

Tỷ đồng  621,96 682,91 843,58 901,70 829,82 

Lợi nhuận trước 
thuế  

Tỷ đồng  32,89 34,22 35,04 36,16 35,10 

Lợi nhuận sau 
thuế 

Tỷ đồng 26,44 26,81 27,87 28,47 27,66 

 

  

Kết quả kinh doanh qua các năm 
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Biểu đồ Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế 
giai đoạn 2016 -2020 

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Năm	 2020	 là	 một	 năm	 tương	 đối	 khó	
khăn	đối	với	hoạt	động	sản	xuất	kinh	do-
anh	của	VBC,	Khi	doanh	thu	thu	thuần	
và	 lợi	nhuận	 sau	 thuế	chứng	kiến	mức	
sụt	giảm	lần	lượt	là	7%	và	3%	so	với	năm	
2019.	 Tương	 ứng	 với	 kết	 quả	 gần	 vượt	
chỉ	 tiêu	 kế	hoạch	 sản	 xuất	 kinh	doanh	
đã	 thông	 qua	 cho	 năm	 2020.	 Tốc	 độ	
tăng	trưởng	kép	CAGR	Doanh	thu	thuần	
giai	đoạn	2016	 -	 2020	đạt	 7%.	 Lực	cản	
lớn	đến	 từ	 tình	 hình	dịch	bệnh	diễn	 ra	
phức	tạp,	kéo	dài	từ	đầu	năm	cho	đến	
nay	đã	phần	nào	ảnh	hưởng	đến	hoạt	
động	sản	xuất	kinh	doanh	của	công	ty.	
Các	tháng	cuối	năm	tình	hình	mưa	bão,	
ngập	 lụt	 ở	miền	 trung	 làm	 ảnh	 hưởng	
đến	sản	lượng	tiêu	thụ	vỏ	bao	xi	măng.	
Sức	tiêu	thụ	trên	thị	trường	nội	địa	giảm	
mạnh.	Khách	hàng	tiềm	năng	của	đơn	
vị	(The	Vissai)	hợp	tác	đầu	tư	xây	dựng	
nhà	máy	 vỏ	 bao	 nên	 sản	 lượng	 cung	
cấp	của	đơn	 vị	 bị	 sụt	 giảm.	 Bên	cạnh	
đó,	sản	lượng	hàng	hóa	xuất	khẩu	cũng	
giảm	 sút	 do	 lệnh	 phong	 tỏa	 của	 các	
quốc	gia	 và	 tình	hình	 suy	 thoái	 kinh	 tế	
toàn	 cầu.	 Một	 số	 vật	 tư,	 nguyên	 liệu,	

công	cụ	đặc	thù	của	các	hãng	sản	xuất	
chuyên	dụng	được	nhập	khẩu	về	chậm	
làm	ảnh	hưởng	đến	hoạt	động	sản	xuất	
theo	kế	hoạch.	Công	tác	vận	tải	hàng	
hóa	gặp	khó	khăn,	chi	phí	cho	vận	tải	
phát	sinh	tăng	do	phải	thuê	xe	ngoài	vì	
xe	tải	biển	KD	của	đơn	vị	phải	tạm	dừng	
hoạt	 động	 một	 thời	 gian	 theo	 thông	
báo.	Cuối	năm	cont	rỗng	phục	vụ	xuất	
khẩu	 khan	 hiếm	 dẫn	 đến	 chi	 phí	 thuê	
công	và	cước	đường	biển	tăng	cao.

Mặc	dù	giá	nguyên	vật	liệu	đầu	vào	có	
giảm	ở	6	tháng	đầu	năm	nhưng	từ	quý	
III	năm	2020	đã	trên	đà	tăng	trở	lại.	Tuy	
phải	đối	mặt	với	vô	số	những	thách	thức	
như	 vậy,	 cán	 bộ	 công	 nhân	 viên	 vẫn	
luôn	nỗ	lực	đổi	mới	sáng	tạo	trong	công	
việc,	không	ngừng	cải	tiến	công	nghệ,	
nghiên	 cứu	 sản	 phẩm	 phù	 hợp	 với	 thị	
hiếu	thị	 trường	và	trên	hết	đó	 là	những	
chỉ	đạo	kịp	thời,	thích	nghi	với	thay	đổi	
của	bộ	máy	lãnh	đạo	để	giữ	vững	vị	thế	
của	VBC	 trong	ngành	 sản	 xuất	bao	bì	
nhựa	tại	Việt	Nam.	

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Ban điều hành

Những thay đổi trong Ban lãnh đạo 

 

Ông Phan Trí Nghĩa  
Không còn đảm nhận chức vụ  Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh  

Lý do miễn nhiệm  
Theo điều 3, Nghị quyết 216/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
30/03/2020  về Đại hội đồng cổ đông bất thường  
năm 2020  của Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh  

Ngày bắt đầu có hiệu lực  30/03/2020  
 

  

 

Ông Ngô Quang Việt  
Chức vụ trước khi bổ nhiệm  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hợp tác kinh tế, QK4 
Chức vụ bổ nhiệm  Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh  
Thời hạn bổ nhiệm  Nhiệm kỳ 2018 -2022 
Ngày bắt đầu có hiệu lực  30/03/2020  

 

  

STT Họ Tên Năm sinh Chức vụ 

Hội đồng quản trị  

1 Ông Ngô Quang Việt  1971 Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Nguyễn Trung 
Kiên  

1986 Thành viên HĐQT 

3 Bà Phạm Minh Nguyệt  1980 Thành viên HĐQT 

4 Ông Lê Xuân Thọ 1978 Thành viên HĐQT 

5 Ông Phan Văn Toàn  1978 Thành viên HĐQT 

Ban Kiểm Soát  
1 Ông Trần Ngọc Sâm  1969 Trưởng Ban kiểm soát  
2 Bà Nguyễn Thị Minh 

Trang  
1980 Thành viên Ban kiểm soát  

3 Ông Đinh Xuân Cường  1976 Thành viên Ban kiểm soát  
Ban Giám Đốc  
1 Ông Lê Xuân Thọ  1978 Giám đốc 
2 Ông Nguyễn Hữu Sơn   Phó Giám đốc  
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Những thay đổi trong Ban lãnh đạo 

 

Ông Nguyễn Hữu Long  
Không còn đảm nhiệm chức vụ  Thành viên HĐQT  Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh 

Lý do miễn nhiệm  
Theo điều 3, Nghị quyết 216/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
30/03/2020  về Đại hội đồng cổ đông bất thường  
năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh  

Ngày bắt đầu có hiệu lực  30/03/2020  
 

  
 

Ông Nguyễn Trung Kiên  

Chức vụ trước khi bổ nhiệm  
Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư  
Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings  

Chức vụ bổ nhiệm  Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh 
Thời hạn bổ nhiệm  Nhiệm kỳ 2018 -2022 
Ngày bắt đầu có hiệu lực  30/03/2020  

 

  
 

Ông Cao Xuân Vinh  
Không còn đảm nhiệm chức vụ  Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh 

Lý do miễn nhiệm  Theo quyết định 167/QĐ-HĐQT ngày 05/03/2020  
của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh  

Ngày bắt đầu có hiệu lực  5/3/2020 
  

   

Ông Nguyễn Hữu Sơn  
Chức vụ bổ nhiệm  Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh 
Thời gian bổ nhiệm  Theo quyết định 168/QĐ-HĐQT ngày 05/03/2020  

của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh  
Ngày bắt đầu có hiệu lực  5/3/2020 

 

  

Nhân sự và chính sách nhân sự 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Thu nhập bình 
quân của người 
lao động  

8.100.000 8.100.000 7.751.000 7.461.000 7.720.000 9.394.391 
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Thu nhập bình quân của người lao động trong giai đoạn 
2015 - 2020

STT Tiêu chí 
Năm 2019 Năm 2020 

Số lượng 
(người) 

Tỷ trọng 
(%) 

Số lượng 
(người) 

Tỷ trọng 
(%) 

I Theo trình độ lao động 1138  1075  

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 65 5,71% 65 6% 
2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp 
145 12,74% 140 13% 

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 928 81,55% 870 81% 
4 Lao động phổ thông     

II Theo đối tượng lao động 1138  1075  

1 Lao động trực tiếp 953 83,74% 896 83% 
2 Lao động gián tiếp 185 16,26% 179 17% 
III Theo giới tính 1138  1075  

1 Nam 375 32,95% 360 33% 
2 Nữ 763 67,05% 715 67% 
IV Theo thời hạn HĐLĐ     

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 3 0,26% 2 0,2% 
2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 574 50,44% 441 41,0% 
3 Hợp đồng không xác định thời hạn 561 49,30% 632 58,8% 
V Theo cấp quản lý     

1 Quản lý cấp cao 5 2,70% 4 2% 
2 Quản lý cấp trung 6 3,24% 6 3% 
3 Quản lý cấp chi nhánh 4 2,16% 4 2% 
4 Chuyên viên, nhân viên 170 91,89% 165 92% 
VI Theo độ tuổi     
1 Từ 18 đến 25 tuổi 80 7,03% 75 7% 
2 Từ 26 đến 35 tuổi 945 83,04% 890 83% 
3 Trên 35  113 9,93% 110 10% 

Tổng cộng 1.138 100,00% 1.075 100% 
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Chính sách đãi ngộ, phúc lợi

Lương thưởng:	 Người	 lao	 động	 trong	
Công	ty	được	hưởng	lương	theo	hệ	số.	
Hệ	số	lương	được	tính	căn	cứ	theo	trình	
độ,	 năng	 lực	 và	 hiệu	 quả	 công	 việc	
được	giao.	Công	ty	thường	xuyên	kiểm	
tra	việc	thực	hiện	các	chế	độ	chính	sách	
về	tiền	lương,	bảo	hiểm	y	tế,	bảo	hiểm	
thất	 nghiệp	 và	 nâng	 bậc	 lương	 theo	
niên	hạn	cho	cán	bộ	công	nhân	viên.	
Ngoài	 những	 quyền	 lợi	 được	 quy	 định	
trong	 Luật	 lao	 động,	 người	 lao	 động	
trong	Công	ty	còn	được	hưởng	các	đãi	
ngộ	dưới	các	hình	thức	như	du	lịch,	nghỉ	
mát,	 trợ	 cấp	 khi	 thai	 sản	 và	 ốm	 đau,	
trợ	cấp	 kh	ó	 khăn…	Công	 ty	có	chính	
sách	khen	thưởng	xứng	đáng	với	các	cá	
nhân,	tập	thể	c	ó	thành	tích	xuất	sắc,	c	
ó	đ	óng	g	óp	sáng	kiến	về	giải	pháp	kỹ	
thuật	giúp	đem	lại	hiệu	quả	kinh	doanh	
cao,	đồng	thời	áp	dụng	các	biện	pháp,	
quy	định	xử	phạt	đối	với	các	công	nhân	
viên	c	ó	hành	vi	gây	ảnh	hưởng	xấu	đến	
hoạt	động,	hình	ảnh	của	Công	ty.	

Lao	 động	 gián	 tiếp	 Công	 ty	 trả	 lương	
khoán	 theo	 vị	 trí	 công	 việc	 được	 giao	
theo	 tháng.	 Lao	 động	 trực	 tiếp	 Công	
ty	trả	lương	theo	đơn	giá,	định	mức	sản	
phẩm.

Người	lao	động	làm	việc	thêm	giờ	ngày	
bình	thường	được	thanh	toán	thêm	50%,	
làm	ca	đêm	thanh	toán	thêm	50%	tiền	
lương,	nếu	 làm	việc	vào	ngày	 lễ	được	
thanh	toán	300%	tiền	lương.	Các	chế	độ	
tiền	lương,	tiền	thưởng,	chế	độ	phụ	cấp,	
tiền	quà	ngày	lễ,	tết,	chế	độ	bảo	hiểm,	
y	 tế,	 khám	 chữa	 bệnh,	 chế	 độ	 tham	
quan,	du	lịch,	nâng	bậc	lương,	bậc	thợ	
vv…được	giải	quyết	đúng	đủ,	công	khai.	
Chế	độ	ăn	ca	được	duy	trì	thường	xuyên,	
bảo	đảm	được	định	 lượng,	 tiêu	chuẩn	
và	an	toàn	vệ	sinh	thực	phẩm.	Làm	việc	
đủ	8	giờ/ngày	được	hưởng	chế	độ	ăn	
cơm	ca	với	mức	20.000	đồng/người/ca;	
Chế	độ	bồi	dưỡng	độc	hại,	các	chế	độ	
Bảo	hiểm	xã	hội,	Bảo	hiểm	y	tế,	trang	bị	
bảo	hộ	lao	động	được	thực	hiện	đầy	đủ	
theo	quy	định	của	pháp	luật	hiện	hành.

Trên	 cơ	 sở	 xếp	 loại	 lao	 động	 và	 căn	
cứ	 vào	 nguồn	 quỹ	 của	 Công	 ty	 định	
kỳ	 hàng	 quý,	 sáu	 tháng,	 năm	 người	
lao	động	được	Công	 ty	 trích	quỹ	khen	
thưởng	hoàn	thành	kế	hoạch	dựa	theo	
kết	quả	xếp	loại	lao	động	trong	kỳ	đó.	
Các	chế	độ	tiền	 lương,	 tiền	 thưởng	và	
các	khoản	trợ	cấp	được	Công	ty	thanh	
toán	 đúng	 đủ	 vào	 các	 ngày	 từ	 15-20	
hàng	tháng.	

Trợ cấp:	Thực	hiện	đầy	đủ	các	chế	độ	
trợ	 cấp	 cho	 người	 lao	 động	 theo	 quy	
định	của	pháp	luật.

Chính sách tuyển dụng

Lực	 lượng	 lao	 động	 được	 Công	 ty	
tuyển	 dụng	 chủ	 yếu	 đã	 qua	 đào	 tạo	
các	ngành	nghề	như	cơ	khí,	dệt	may…	
Công	ty	ưu	tiên	tuyển	dụng	lực	lượng	lao	
động	là	con	em	cán	bộ,	công	nhân	viên	
làm	việc	trong	Quân	khu	IV,	Công	ty,	bộ	
đội	 xuất	 ngũ,	 phục	 viên	 vào	 làm	 việc.	
Lực	lượng	lao	động	khi	tuyển	dụng	vào	
làm	việc	đều	qua	thời	gian	thử	việc,	học	
việc.	 Khi	 đủ	điều	 kiện	 tiến	 hành	 ký	 kết	
các	loại	hợp	đồng	từ	thời	vụ	đến	1	đến	
3	năm	và	dài	hạn.	

Chính sách đào tạo

Hàng	năm	Công	ty	tổ	chức	đào	tạo	tại	
chỗ	cho	số	lao	động	đến	kỳ	hạn	thi	nâng	
bậc	 lương,	 tay	 nghề,	 bậc	 thợ.	 Ngoài	
ra,	còn	tổ	chức	đào	tạo	tay	nghề	cho	
người	 lao	 động	 trước	 khi	 điều	 chuyển	
vị	trí	công	việc	mới.	Trong	thời	gian	đào	
tạo	 người	 lao	 động	 không	 phải	 đóng	
bất	cứ	một	khoản	lệ	phí	nào,	nhưng	vẫn	
được	 hưởng	 chế	 độ	 Bảo	 hiểm	 xã	 hội,	
bảo	hiểm	y	tế,	tiền	lương,	phụ	cấp	theo	
định	mức	quy	định.

Chính sách bảo hộ lao động

CBCNV	được	trang	bị	dụng	cụ	bảo	hộ	
lao	động	đạt	tiêu	chuẩn,	được	kiểm	tra	
sức	khỏe	định	kì	hàng	năm	để	hạn	chế	
tối	đa	rủi	ro	cũng	như	phát	hiện,	điều	trị	
kịp	 thời	 bệnh	 nghề	 nghiệp;	 Người	 lao	
động	 tại	 công	 ty	 được	 tham	gia	 đủ	 3	
loại	 bảo	 hiểm,	 gồm:	 bảo	 hiểm	 xã	 hội,	
bảo	hiểm	y	tế,	bảo	hiểm	thất	nghiệp	và	
được	xem	xét	hỗ	trợ	các	chính	sách,	bồi	
thường	độc	hại	 trong	các	chế	độ	phụ	
cấp	ngoài	 lương.	 Tòa	 nhà	 văn	phòng,	
nhà	 máy	 sản	 xuất	 được	 trang	 bị	 hệ	
thống	chống	cháy,	báo	cháy,	bình	chữa	
cháy,	vòi	nước...	nhằm	ứng	ph	ó	kịp	thời	
với	các	tình	huống	khẩn	cấp.

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Do	tình	hình	thị	trường	còn	nhiều	khó	khăn	nên	công	ty	tạm	thời	chưa	thực	hiện	việc	
đầu	tư	bổ	sung	máy	móc	thiết	theo	Nghị	quyết	của	ĐHĐCĐ	năm	2020	mà	tập	chung	
khai	thác,	phát	huy	công	suất,	chất	lượng	dây	chuyền	sản	xuất	bao	xi	măng	dán	đáy,	
hiện	tại	công	ty	chỉ	mới	đầu	tư	thay	thế,	sửa	chữa	một	số	trang	thiết	bị	cần	thiết.	Công	
ty	đã	thực	hiện	10	hạng	mục	đầu	tư	với	tổng	mức	đầu	tư	là:	1.439,85	triệu	đồng	(Bao	
gồm:	01	máy	thổi	túi	PE,	02	máy	ép	thuỷ	lực,	cải	tạo	01	máy	tái	chế,	làm	mới	01	cổng	
xếp	INOX	công	ty,	Thi	công	lại	hàng	rào,	01	máy	thu	hồi	biên	tái	sử	dụng,	01	máy	đóng	
gói	tự	động,	01	máy	ép	nắp	van	và	Làm	mới	01	thang	máy	vận	chuyển	hàng).

Trong	năm	đơn	vị	đã	thanh	lý	một	số	máy	móc	thiết	bị	đã	hư	hỏng	và	kém	chất	lượng	
với	tổng	nguyên	giá:	871,33	triệu	đồng.	Số	lượng	thanh	lý	gồm	2	hệ	thống	Camera,	1	
máy	dệt	Sài	gòn,	1	máy	dệt	Đài	loan	và	1	máy	tráng	ép.		

Đối	với	dự	án	nhà	máy	số	04	đơn	vị	đã	được	Ban	quản	lý	khu	kinh	tế	Hà	tĩnh	chấp	thuận	
chủ	trương	dừng	đầu	tư.	Đơn	vị	đã	cho	dừng	và	quyết	toán	chi	phí	Lập	báo	cáo	ng-
hiên	cứu	khả	thi	và	Lập	quy	hoạch	chi	tiết	tỷ	lệ	1/500,	đánh	giá	tác	động	môi	trường.	
Tính	đến	hện	nay	Ban	quản	lý	dự	án	Hà	tĩnh	đã	thanh	toán	lại	phần	kinh	phí	ứng	trước	
bồi	thường	GPMB.
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4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu 2019 2020 Tăng giảm (%) 
Tổng giá trị tài sản 502,67 423,65 -15,72% 

Doanh thu thuần 989,72 914,98 -7,55% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 35,78 35,55 -0,64% 

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính  (14,41) (11,65) -19,15% 

Lợi nhuận khác 0,87 0,62 -28,74% 

Lợi nhuận trước thuế 36,16 35,1 -2,93% 

Lợi nhuận sau thuế 28,48 27,66 -2,88% 

 

  	 Nhìn	chung	trong	năm	2020,	các	chỉ	tiêu	tài	chính	của	VBC	đều	ghi	nhận	mức	
tăng	trưởng	không	tích	cực.	Tuy	nhiên	đây	là	tình	hình	chung	của	ngành	Nhựa	nói	
chung	và	các	doanh	nghiệp	sản	xuất	bao	bì	Nhựa	nói	riêng	bởi	ảnh	hưởng	nặng	nề	
do	việc	gián	đoạn	hoạt	động	kinh	doanh,	sản	xuất	do	dịch	bệnh,	thiên	tai	cũng	như	
mức	cạnh	tranh	của	thị	trường	bao	bì.	Chuỗi	cung	ứng	toàn	cầu	bị	gián	đoạn	khiến	
cho	các	đơn	hàng	mới	sụt	giảm	đặc	biệt	ở	thị	trường	nước	ngoài;	càng	làm	tăng	
gánh	nặng	cho	các	khoản	chi	phí	vận	hành,	trả	lương	nhân	công	đặc	biệt	là	nguyên	
vật	liệu	để	sản	xuất.	Thêm	vào	đó,	tình	hình	thị	trường	về	nhu	cầu	vỏ	bao	truyển	thống	
sụt	giảm	mạnh,	người	tiêu	dùng	ngày	càng	hạn	chế	các	sản	phẩm	nhựa.VBC	đã	rất	
nỗ	lực	để	phục	hồi	và	quay	trở	lại	tiến	độ	kinh	doanh	đề	bù	đắp	cho	giai	đoạn	đầu	
năm	2020	và	hướng	đến	mục	tiêu	tăng	trưởng	trong	tương	lai.

Các chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019 
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
 - Hệ số thanh toán 
hiện hành  

lần 1,17 1,11 1,09 1,13 1,16 0,03 

 - Hệ số thanh toán 
nhanh  

lần 0,79 0,81 0,68 0,80 0,81 0,01 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
 - Hệ số nợ/tổng tài 
sản 

% 0,74 0,75 0,77 0,75 0,68 -9,33% 

 - Hệ số nợ/vốn chủ 
sở hữu 

% 2,87 3,02 3,35 3,01 2,17 -27,91% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 - Vòng quay hàng 
tồn kho  

vòng 7,48 7,46 7,30 8,09 7,98 -0,01 

 - Doanh thu 
thuần/Tổng tài sản 

vòng 1,84 1,82 1,92 1,97 2,16 0,10 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
 - Hệ số lợi nhuận sau 
thuế/ Doanh thu 
thuần 

% 3,78 3,51 2,99 2,88 3,02 4,86% 

 - Hệ số lợi nhuận sau 
thuế/ Vốn CSH (ROE) 

% 27,35 26,46 25,8 22,70 27,68 21,94% 

 - Hệ số lợi nhuận sau 
thuế/ Tổng TS (ROA) 

% 7,96 6,7 6,15 5,67 5,98 5,47% 

 - Hệ số lợi nhuận từ 
hoạt động KD/ 
Doanh thu thuần 

% 4,77 4,47 3,81 3,62 3,88 7,18% 
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Trong	giai	đoạn	từ	2016	đến	2020,	hệ	số	khả	năng	
thanh	toán	hiện	hành	của	VBC	luôn	duy	trì	ở	mức	
lớn	hơn	1.	Năm	2020,	khả	năng	thanh	toán	ngắn	
hạn	của	VBC	đã	tăng	3%	so	với	năm	2019.	Hệ	số	
thanh	toán	nhanh	2020	là	0,81	lần	tăng	1%	so	với	
năm	2019.	Nhìn	chung	khả	năng	thanh	toán	của	
VBC	được	cải	thiện	tương	đối	so	với	năm	2019	do	
công	ty	đã	có	những	chiến	lược	nâng	cao	quản	
trị	tài	chính	để	thanh	toán	các	khoản	nợ	phải	trả	
đến	hạn.

Nhìn	 chung	 trong	 năm	 trở	 lại	 đây,	 công	 ty	 luôn	
nỗ	lực	giảm	tỷ	trọng	các	khoản	nợ	trong	cơ	cấu	
vốn	để	tăng	khả	năng	độc	lập	về	tài	chính	trong	
dài	 hạn.	 Nhìn	 rõ	 nhất	 năm	 2020,	 hệ	 số	 nợ/tổng	
tài	 sản	 còn	 0,68%	 giảm	 9,33%	 so	 với	 năm	 2019	
đồng	thời	hệ	số	nợ/vốn	chủ	sở	hữu	chỉ	còn	2,17%	
giảm	27,91%	so	với	năm	2019.	Nguyên	nhân	chủ	
yếu	đến	từ	việc	vốn	chủ	sở	hữu	tăng	6%,		và	các	
khoản	vay	và	nợ	thuê	tài	chính	dài	hạn	giảm	hơn	
67%	so	với	năm	2019.

Xét	từ	giai	đoạn	từ	2016	-	2020,	VBC	đang	có	xu	
hướng	tăng	số	vòng	quay	hàng	tồn	kho	để	tối	ưu	
hóa	 hiệu	 quả	 hoạt	 động.	 Đến	 năm	 2020,	 vòng	
quay	 hàng	 tồn	 kho	 của	 VBC	 vẫn	 được	 duy	 trì	
tương	đương	so	với	năm	2019.	Nguyên	nhân	chủ	
yếu	đến	từ	việc	tỷ	trọng	hàng	tồn	kho	giảm	13%,	
và	giá	vốn	hàng	bán	giảm	8%	so	với	năm	2019.		

Trong	giai	đoạn	năm	2016-2020,	doanh	thu	thuần/
tổng	tài	sản	ngày	càng	tăng	chứng	tỏ	hiệu	quả	
sử	 dụng	 tài	 sản	 của	 công	 ty	 ngày	 càng	 được	
cải	 thiện.	 Hệ	 số	 doanh	 thu	 thuần/Tổng	 tài	 sản	
năm	2020	là	2,16	vòng	tăng	10%	so	với	năm	2019.		
Nguyên	 nhân	 do	 tổng	 giá	 trị	 tài	 sản	 năm	 2020	
giảm	15,72%	nhanh	hơn	nhiều	so	với	tốc	độ	giảm	
doanh	thu	thuần	chỉ	7,55%	so	với	năm	2019.

Năm	2020,	hệ	số	lợi	nhuận	sau	thuế/	Vốn	chủ	sở	
hữu	của	VBC	 là	 27,68%	 tăng	21,94%	 so	 với	 năm	
2019.	Điều	này	có	nghĩa	là	cứ	một	đồng	vốn	chủ	
sở	hữu	bỏ	ra	mang	lại	khoảng	0,27	đồng	lợi	nhuận	
sau	 thuế.	 Nguyên	 nhân	 đến	 từ	 vốn	 chủ	 sở	 hữu	
trong	năm	2020	tăng	6%	tương	ứng	8,01	tỷ	đồng	
so	với	năm	2019.	

Hệ	 số	 lợi	 nhuận	 sau	 thuế/tổng	 tài	 sản	 vào	năm	
2020	ghi	nhận	tăng	gần	5,47%	so	với	năm	2019.	Cụ	
thể,	lợi	nhuận	sau	thuế/	Tổng	tài	sản	năm	2020	là	
5,98%	có	nghĩa	là	cứ	1	đồng	tài	sản	đóng	góp	0,06	
đồng	 lợi	nhuận	sau	 thuế.	Nguyên	nhân	chủ	yếu	
xuất	phát	từ	tốc	độ	giảm	của	tổng	tài	sản	trong	
năm	2020	là	15,72%	nhanh	hơn	nhiều	so	với	tốc	độ	
giảm	của	lợi	nhuận	sau	thuế	là	2,88%.	

Tổng	 quan,	 khả	 năng	 sinh	 lời	 của	 VBC	 trong	
những	năm	gần	đây	đang	dần	được	cải	thiện	khi	
lợi	nhuận	chính	đều	đến	 từ	hoạt	động	 sản	xuất	
kinh	 doanh	 chính	 của	 công	 ty.	 Với	 chiến	 lược	
nâng	cao	năng	lực	quản	trị	tài	chính	kỳ	vọng	rằng	
những	năm	tới	 lợi	nhuận	của	VBC	sẽ	ổn	định	và	
phát	triển.	

5.  CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU 

Thông tin về cổ phiếu CTCP Nhựa, Bao bì Vinh

Tính	đến	hết	ngày	31/12/2020,	CTCP	Nhựa	Bao	bì	Vình	đã	phát	hành	7.499.972	CP.	

Trong	đó:	
Số	cổ	phổ	thông:		 	 	 7.499.972	cổ	phiếu.	
Số	cổ	phần	ưu	đãi:			 	 0	cổ	phiếu	
Số	cổ	phần	đang	lưu	hành:		 7.499.960	cổ	phiếu	
Số	cổ	phiếu	quỹ:		 	 	 12	cổ	phiếu	
Mệnh	giá	cổ	phiếu:			 	 10,000	đồng.	

Cơ cấu cổ đông 

STT Đối tượng Số lượng Cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL 

1 Cổ đông Nhà nước 3.821.932 50,96% 

 Tổng công ty Hợp tác Kinh tế  3.821.932 50,96% 

2 Cổ đông lớn  
(sở hữu ≥ 5% vốn CP) 6.380.907 85,06% 

 Tổng công ty Hợp tác Kinh tế  3.821.932 50,96% 

 Công ty cổ phần Tập đoàn An 
Phát Holdings  

1.840.291 24,52% 

 Công ty cổ phần Nhựa An Phát 
Xanh  718.684 9,58% 

3 Cổ đông khác 1.119.053 14,94% 

 -  Trong nước    

 -  Nước ngoài    

 TỔNG CỘNG 7.499.960 100,00% 

Tỷ lệ sở hữu/VĐL

Tổng công ty Hợp tác 
Kinh tế 

Công ty cổ phần Tập 
đoàn An Phát Holdings 

Công ty cổ phần Nhựa 
An Phát Xanh 

Cổ đông khác
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Năm 

Vốn điều lệ 

(VNĐ) Nội dung tăng vốn 

2003 14.000.000.000 

Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh đi vào hoạt động theo 

mô hình công ty cổ phần 

2006 15.000.000.000 Phát hành 100.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 

2008 18.983.640.000 Phát hành 398.364 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 

2011 29.999.890.000 

Công ty niêm yết bổ sung 1.101.625 cổ phiếu để tăng vốn 

điều lệ 

2017 74.999.720.000 

Công ty niêm yết bổ sung 4.499.983 cổ phiếu để tăng vốn 

điều lệ 

2003 2006 2008 2011 2017

Lịch sử tăng vốn 

Số	lượng	cổ	phiếu	quỹ	của	công	ty:	12	cổ	phiếu.	
Giao	dịch	cổ	phiếu	quỹ	của	công	ty:	không	có	giao	dịch	cổ	phiếu	quỹ	trong	năm	
2020.

Biến	động	giá		 	 	 7,878(53.88%)
Giá	đóng	cửa	cao	nhất			 22,500VNĐ	(31/12/2020)*
Giá	đóng	cửa	thấp	nhất			 13,251VNĐ	(13/03/2020)*
KLGD/ngày	 	 	 		 2,017cp
KLGD	nhiều	nhất		 	 	 45,900cp	(11/06/2020)*
KLGD	ít	nhất		 	 	 10cp	(04/06/2020)*



44 45BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VBC 2020

C
1. 	 Đánh	giá	kết	quả	hoạt	động		
	 	 sản	xuất	kinh	doanh
2.		 Tình	hình	tài	chính
3.		 Phương	hướng	phát	triển

BÁO CÁO CỦA 
BAN GIÁM ĐỐC



46 47BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VBC 2020

1.  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Đánh giá tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm	 2020	 được	 xem	 là	 một	 năm	 của	
những	 khó	 khăn	 và	 thách	 thức	 lớn	đối	
với	kinh	 tế	 thế	giới	nói	chung,	 trong	đó	
có	 Việt	 Nam.	 Kinh	 tế	 thế	 giới	 được	 dự	
báo	 suy	 thoái	nghiêm	 trọng	nhất	 trong	
lịch	sử,	tăng	trưởng	của	các	nền	kinh	tế	
lớn	đều	giảm	sâu	do	ảnh	hưởng	tiêu	cực	
của	dịch	Covid-19.	Tuy	nhiên,	kinh	tế	Việt	
Nam	vẫn	duy	trì	tăng	trưởng	với	tốc	độ	
tăng	GDP	ước	tính	đạt	2,91%.	Trong	tăng	
trưởng	chung	của	toàn	nền	kinh	tế,	khu	
vực	công	nghiệp	và	xây	dựng	đạt	tốc	độ	
tăng	cao	nhất	với	3,98%,	đóng	góp	1,62	
điểm	phần	 trăm	vào	mức	 tăng	chung.		
Xuất	khẩu	vượt	khó	trong	tình	hình	dịch	
bệnh,	 duy	 trì	 tăng	 trưởng	 dương;	 xuất	
siêu	hàng	hóa	đạt	mức	cao	kỷ	lục	(19,1	
tỷ	USD)	 và	cán	cân	 thương	mại	duy	 trì	
xuất	siêu	5	năm	liên	tiếp.	

Theo	Hiệp	hội	Nhựa	Việt	Nam	(VPA),	năm	
2020,	 nhập	 khẩu	chất	dẻo	nguyên	 liệu	
ước	đạt	6,61	triệu	tấn	với	trị	giá	gần	8,4	tỷ	
USD,	tăng	3,3%	về	lượng	nhưng	giảm	6,9	
%	về	trị	giá	so	với	năm	2019.	Xuất	khẩu	
sản	phẩm	nhựa	của	Việt	Nam	đạt	3.654	
tỷ	USD,	tăng	6,3%	so	với	năm	2019,	đưa	
tổng	doanh	thu	toàn	ngành	đạt	22,18	tỷ	
USD,	tăng	10,8%	so	với	2019.	Đây	là	những	
con	 số	 hết	 sức	 tích	 cực	 và	 lạc	 quan	
cho	 ngành	 nhựa	 trong	 bối	 cảnh	 hiện	

nay.	Trong	nhiều	năm	qua,	tăng	trưởng	
ngành	nhựa	luôn	đạt	trên	mức	11%/năm	
có	giai	đoạn	12-15%.	Trong	thời	gian	tới	
ngành	nhựa	được	kỳ	vọng	tiếp	tục	tăng	
trưởng	cao	bởi	 có	 thêm	những	 yếu	 tố	
thuận	lợi	như	các	Hiệp	định	thương	mại	
tư	 do	 một	 mặt	 giúp	 đa	 dạng	 hóa	 thị	
trường	nhập	khẩu	và	giảm	thuế	nguyên	
liệu	 nhập	 khẩu	 mặt	 khác	 tăng	 cường	
tiếp	cận	thị	trường	xuất	khẩu	mới.	

Năm	 2020,	 công	 ty	 thực	 hiện	 nhiệm	
vụ	trong	điều	kiện	kinh	doanh	vô	cùng	
khó	khăn	khi	chịu	ảnh	hưởng	của	dịch	
bệnh	covid	19	kéo	dài,	diễn	biến	phức	
tạp,	tình	hình	mưa,	bão,	lũ	lớn	gây	ngập	
úng	các	 tỉnh	miền	 trung,	giá	hạt	nhựa	
và	một	số	nguyên	 liệu	chính	khác	biến	
động	 tăng,	 giảm	 khó	 lường;	 thị	 trường	
tiêu	 thụ	 sản	phẩm	tiếp	 tục	có	 sự	cạnh	
tranh	quyết	liệt.	

Mặc	dù	còn	nhiều	khó	khăn	nhưng	Ban	
lãnh	đạo	điều	hành	công	ty	đã	phát	huy	
tinh	 thần	 trách	nhiệm,	chủ	động,	 sáng	
tạo,	linh	hoạt,	đoàn	kết	thống	nhất	trong	
chỉ	đạo	điều	hành,	kịp	thời	đề	ra	những	
giải	pháp	ứng	phó	hợp	lý.	Kết	quả	hoạt	
động	SXKD	cả	năm	2020	các	chỉ	tiêu	cơ	
bản	đều	đạt	và	vượt	kế	hoạch	đề	ra.	

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 
năm 2020 

Thực hiện 
năm 2020 

So sánh TH 
với KH của 
2020 (%) 

So sánh với 
cùng kỳ 
2019 (%) 

Sản lượng tiêu thụ Bao 126.780.000 122.461.312 109,5% 108,9% 
Doanh thu thuần  Tỷ đồng  930,01 914,98 98,38% -7,55% 
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng  30,88 27,66 89,57% -2,88 

Năm	2020,	doanh	thu	thuần	công	ty	đạt	914,98	tỷ	đồng	chưa	đạt	so	với	kế	hoạch	mà	
Đại	hội	đồng	cổ	đông	2020	đã	đề	ra.	So	với	năm	2019,	doanh	thu	thuần	giảm	7,55%	
tương	đương	15.03	tỷ	đồng.	Năm	2020,	có	rất	nhiều	yếu	tố	không	thuận	lợi	như	đại	
dịch	Covid-19,	thiên	tai	lũ	lụt,	thị	trường	cạnh	tranh	khốc	liệt,	giá	nguyên	vật	liệu	đầu	
vào	tác	động	không	nhỏ	đến	tốc	độ	tăng	trưởng	lợi	nhuận	của	công	ty,	lợi	nhuận	sau	

2.  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
Tình hfnh tài sản 

Chỉ tiêu Đơn vị  2019 2020 
Chênh lệch 

Số tiền % 
A. Tài sản ngắn hạn  Tỷ đồng  380,43 321,19 (59,24) -15,57% 
I. Tiền và các khoản tương đương 
tiền  

Tỷ đồng  
3,19 2,93 

(0,26) -8,15% 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn 
hạn  

Tỷ đồng  
                       

-    
               -    

                    
-    

 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn  Tỷ đồng  261,29 220,69 (40,60) -15,54% 

IV. Hàng tồn kho  Tỷ đồng  111,46 96,45 (15,01) -13,47% 
V. Tài sản ngắn hạn khác  Tỷ đồng  4,47 1,10 (3,37) -75,39% 
B. Tài sản dài hạn  Tỷ đồng  122,24 102,46 (19,78) -16,18% 

 I. Các khoản phải thu dài hạn  Tỷ đồng  
                       

-    
               -    

                    
-    

 

II. Tài sản cố định  Tỷ đồng  117,54 98,49 (19,05) -16,21% 

III. Bất động sản đầu tư  Tỷ đồng  
                       

-                   -    
                    

-    
 

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài 
hạn  

Tỷ đồng  
                       

-    
               -    

                    
-    

 

V. Tài sản dở dang dài hạn  Tỷ đồng  66,84                -    (66,84) -100,00% 
VI. Tài sản dài hạn khác   Tỷ đồng  4,63 3,96 (0,67) -14,47% 
Tổng tài sản  Tỷ đồng  502,67 423,65 (79,02) -15,72% 

	 Năm	2020,	doanh	thu	thuần	công	ty	đạt	914,98	tỷ	đồng	chưa	đạt	so	với	kế	hoạch	
mà	Đại	hội	đồng	cổ	đông	2020	đã	đề	ra.	So	với	năm	2019,	doanh	thu	thuần	giảm	7,55%	
tương	đương	15.03	tỷ	đồng.	Năm	2020,	có	rất	nhiều	yếu	tố	không	thuận	lợi	như	đại	
dịch	Covid-19,	thiên	tai	lũ	lụt,	thị	trường	cạnh	tranh	khốc	liệt,	giá	nguyên	vật	liệu	đầu	
vào	tác	động	không	nhỏ	đến	tốc	độ	tăng	trưởng	lợi	nhuận	của	công	ty,	lợi	nhuận	sau	
thuế	năm	2020	đạt	27,66	tỷ	đồng	giảm	2,88%	so	với	năm	2019.	Trong	năm	điều	kiện	thị	
trường	tiêu	thụ	sản	phẩm	tiếp	tục	cạnh	tranh	quyết	liệt;	sản	lượng	hàng	hóa	xuất	khẩu	
cũng	giảm	sút	do	lệnh	phong	tỏa	của	các	quốc	gia	và	tình	hình	suy	thoái	kinh	tế	toàn	
cầu;	công	tác	tuyển	dụng	lao	động	có	tay	nghề	kỹ	thuật	cao	vẫn	còn	gặp	khó	khăn.	
Hệ	thống	trang	thiết	bị	máy	móc	hoạt	động	đã	lâu	năm,	một	số	hao	mòn,	xuống	cấp	
thường	xuyên	phải	dừng	để	sửa	chữa,	bảo	dưỡng	làm	ảnh	hưởng	đến	kế	hoạch	sản	
xuất.	Tuy	giá	nguyên	vật	liệu	đầu	vào	có	giảm	ở	6	tháng	đầu	năm	nhưng	từ	quý	III	năm	
2020	đã	trên	đà	tăng	trở	lại.	Trước	những	khó	khăn	đó	đơn	vị	đã	chủ	động	chuẩn	bị	tốt	
thị	trường	tiêu	thụ	sản	phẩm	gắn	với	đảm	bảo	các	nguồn	lực	cho	sản	xuất.

thuế	năm	2020	đạt	27,66	tỷ	đồng	giảm	2,88%	so	với	năm	2019.	Trong	năm	điều	kiện	thị	
trường	tiêu	thụ	sản	phẩm	tiếp	tục	cạnh	tranh	quyết	liệt;	sản	lượng	hàng	hóa	xuất	khẩu	
cũng	giảm	sút	do	lệnh	phong	tỏa	của	các	quốc	gia	và	tình	hình	suy	thoái	kinh	tế	toàn	
cầu;	công	tác	tuyển	dụng	lao	động	có	tay	nghề	kỹ	thuật	cao	vẫn	còn	gặp	khó	khăn.	
Hệ	thống	trang	thiết	bị	máy	móc	hoạt	động	đã	lâu	năm,	một	số	hao	mòn,	xuống	cấp	
thường	xuyên	phải	dừng	để	sửa	chữa,	bảo	dưỡng	làm	ảnh	hưởng	đến	kế	hoạch	sản	
xuất.	Tuy	giá	nguyên	vật	liệu	đầu	vào	có	giảm	ở	6	tháng	đầu	năm	nhưng	từ	quý	III	
năm	2020	đã	trên	đà	tăng	trở	lại.	Trước	những	khó	khăn	đó	đơn	vị	đã	chủ	động	chuẩn	
bị	tốt	thị	trường	tiêu	thụ	sản	phẩm	gắn	với	đảm	bảo	các	nguồn	lực	cho	sản	xuất.
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Tình hfnh nguồn vốn 

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2020 
Chênh lệch 

Số tiền % 
I. Nợ ngắn hạn Tỷ đồng  337,83 277,53 (60,30) -17,85% 
1. Phải trả cho người bán Tỷ đồng  101,23 102,35 1,12  1,11% 

2. Người mua trả tiền trước Tỷ đồng  
                   

0,98  
            

2,24  
1,26  128,57% 

3. Thuế và các khoản phải nộp 
NN 

Tỷ đồng  
2,17 2,64 

0,47  21,66% 

4. Phải trả người lao động Tỷ đồng  26,03 25,92 (0,11) -0,42% 
5. Chi phí phải trả Tỷ đồng  4,28 2,80 (1,48) -34,58% 

6. Phải trả ngắn hạn khác Tỷ đồng  1,40 1,35 (0,05) -3,57% 
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn 
hạn 

Tỷ đồng  
                

200,40  
        

139,97  
(60,43) -30,15% 

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tỷ đồng  1,3 0,22 (1,08) -83,08% 
II. Nợ dài hạn Tỷ đồng  39,36 12,63 (26,73) -67,91% 
Tổng nợ phải trả  Tỷ đồng  377,20 290,17 (87,03) -23,07% 
Vốn chủ sở hữu  Tỷ đồng  125,47 133,48 8,01  6,38% 
Tổng nguồn vốn  Tỷ đồng  502,67 423,65 (79,02) -15,72% 

25.83%

24.87%

22.96%

24.96%

31.51%

74.17%

75.13%

77.04%

75.04%

68.49%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
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Cơ cấu nguồn vốn 

Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 

Năm	2020,		cơ	cấu	vốn	của	VBC	đang	được	duy	trì	ổn	định	ở	ngưỡng	70%	nợ	phải	trả	
và	30%	vốn	chủ	sở	hữu.Vốn	chủ	sở	hữu	năm	2020	là	133,48	tỷ	đồng	tăng	8,01	tỷ	đồng		
và	tổng	nợ	phải	trả	giảm	23,07%	so	với	năm	2019.	Trong	đó	khoản	mục	người	mua	trả	
trước	tăng	1,26	tỷ	đồng	tương	đương	128,57%	so	với	năm	2019.	Trái	lại,	các	khoản	phải	
trả	ngắn	hạn	khác,	phải	trả	người	lao	động	và	vay	nợ	thuê	tài	chính	đều	được	điều	
chỉnh	giảm	để	đảm	bảo	hiệu	quả	hoạt	động	kinh	doanh	trong	năm	2020.	Có	thể	nhận	
thấy	trong	những	năm	gần	đây,	công	ty	đang	nỗ	lực	cải	thiện	cơ	cấu	vốn	theo	hướng	
giảm	tỷ	trọng	nợ	phải	trả	và	tăng	tỷ	trọng	vốn	chủ	sở	hữu.

Trong	năm	2020	công	ty	thường	xuyên	quan	tâm	thực	hiện	tốt	công	tác	thu	hồi	công	
nợ	để	đảm	bảo	vốn	phục	vụ	sản	xuất.	Công	nợ	khách	hàng	được	mở	theo	dõi	chi	tiết	

đến	từng	loại	ngoại	tệ	và	từng	khách	hàng	cụ	thể.	Các	khoản	công	nợ	hàng	tháng	
được	phân	loại	theo	từng	thời	hạn	nợ	và	phân	công	thành	viên	trong	Ban	thu	hồi	nợ	
bám	nắm	liên	lạc,	làm	công	văn	thu	nợ	thường	xuyên	nên	phần	nào	đã	đáp	ứng	
được	nhu	cầu	vốn	phục	vụ	SXKD	và	đầu	tư	tăng	năng	lực.	Tổng	số	dư	công	nợ	phải	
thu	phát	sinh	trong	kỳ	là	990,2	tỷ	đồng,	đã	thu	hồi	và	đối	trừ	được	1.018,7	tỷ	đồng.	Số	
dư	công	nợ	phải	thu	cuối	kỳ	còn	lại	216,98	tỷ	đồng	(giảm	28,48	tỷ	đồng	so	với	đầu	
năm),	số	trích	lập	dự	phòng	nợ	khó	đòi	trong	năm	là	331	triệu	đồng.	Trong	năm	cơ	
bản	đã	thu	hồi	hết	công	nợ	còn	lại	của	năm	2019	và	thu	đạt	78,1%	số	phát	sinh	của	
năm	2020.	
Mặt	khác	với	doanh	thu	phát	sinh	ngoại	tệ	tăng	nên	đơn	vị	sử	dụng	phương	án	vay	
ngoại	tệ	để	nhập	khẩu	nguyên	vật	liệu	phục	vụ	sản	xuất.	Tuy	có	ảnh	hưởng	từ	chênh	
lệch	tỷ	giá	nhưng	lãi	suất	vay	USD	vẫn	hiệu	quả	hơn	so	với	vay	bằng	VNĐ	vì	lãi	suất	
vay	USD	thấp	và	lượng	USD	xuất	khẩu	cơ	bản	đảm	bảo	bù	đắp	lượng	vay	usd	tại	
ngân	hàng.	

3.  PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Phấn	đấu	hoàn	thành	các	chỉ	tiêu	SXKD	
chính	trong	kế	hoạch	2021	đã	được	Tổng	
công	ty	thông	qua.	Giữ	vững	ổn	định	về	
an	ninh	chính	trị,	an	tâm	tư	tưởng,	đảm	
bảo	an	toàn	về	tài	sản,	vệ	sinh	lao	động,	
phòng	chống	cháy	nổ.

Công	ty	tiếp	tục	nâng	cao	và	phát	triển	
các	sản	phẩm	hiện	có	về	cả	chất	lượng	
lẫn	 sản	 lượng,	 mang	 đến	 sự	 tiện	 nghi	
cho	khách	hàng	 trong	 tiêu	dùng	cũng	
như	nh	tiện	ích	hay	là	cải	thiện	về	mẫu	
mã	sản	phẩm	phù	hợp.

Luôn	đáp	ứng	được	nhu	cầu	sản	xuất,	
tiêu	thụ	của	đơn	vị,	nâng	dần	sản	lượng,	
chất	lượng	sản	phẩm	đáp	ứng	nhu	cầu	
của	khách	hàng.	Góp	phần	nâng	cao	
năng	suất	máy	móc	thiết	bị	mới	đầu	tư.	
Tăng	cường	công	tác	quản	lý,	đào	tạo	
nâng	cao	kiến	thức	cho	người	lao	động	
về	quy	 trình	 vận	hành	 sử	dụng	 thiết	bị	
đặc	biệt	 là	 hệ	 thống	dây	chuyền	bao	
dán	đáy.Nghiêm	 túc	 thực	hiện	chế	độ	
công	 tác	 bảo	 dưỡng,	 sửa	 chữa	 theo	
kế	hoạch	đã	xác	định.	Tăng	cường	áp	
dụng,	 cải	 tiến	MMTB;	 đổi	mới,	 cải	 tiến	
công	 nghệ	 -	 kỹ	 thuật	 để	 bù	 đắp	 mô	
phần	 do	 giá	 nguyên	 liệu	 tăng,	 giữ	 ổn	
định	hiệu	quả	sản	xuất.	

Khai	 thác	 tối	 đa	 sản	 lượng	 các	 khách	
hàng	truyền	thống,	tranh	thủ	tìm	kiếm	mở	
rộng	các	thị	trường	mới	trong	và	ngoài	

nước.	Phát	triển	thị	trường	bao	dán	đáy	
để	bổ	sung	cho	sản	lượng	thiếu	hụt	của	
bao	 xi	 măng.	 Thường	 xuyên	 kiểm	 tra	
chất	lượng	sản	phẩm	đáp	ứng	yêu	cầu	
thị	trường,	nâng	cao	uy	tín	công	ty	trên	
thị	trường	trong	nước	và	quốc	tế.

Nâng	cao	năng	lực	quản	trị	tài	chính	để	
khai	 thác	 tối	đa	nguồn	vốn	 vay	bằng	
USD	để	nhập	khẩu	hạt	nhựa	nhằm	giảm	
chi	phí	lãi	vay	tín	dụng.	Đàm	phán,	lựa	
chọn	các	ngân	hàng	có	mức	 lãi	 suất	
cho	 vay	 trung	 và	dài	 hạn	 thấp,	 chính	
sách	cho	vay	ưu	đãi,	linh	hoạt	đảm	bảo	
hoạt	động	kinh	doanh	của	công	ty.
  
Thường	xuyên	cập	nhật	sản	 lượng	tiêu	
thụ	sản	phẩm	để	đối	chiếu	công	nợ	và	
nắm	chắc	thông	tin	khả	năng	tài	chính	
của	từng	khách	hàng,	tận	dụng	các	cơ	
hội	để	thu	hồi	nợ	hạn	chế	tối	đa	các	rủi	
ro	về	nợ.	Quan	tâm	đảm	bảo	vốn	cho	
sản	xuất,	đầu	tư	và	thanh	toán	chế	độ	
chính	 sách	 cho	 người	 lao	 động.	 Kiểm	
soát	và	quản	lý	hoạt	động	tài	chính	thực	
hiện	theo	đúng	quy	chế	quy	định,	khắc	
phục	dứt	điểm	những	tồn	tại,	hạn	chế	
sau	mỗi	lần	thanh	kiểm	tra,	kiểm	toán.	

Tiếp	nối	những	thành	tựu	đã	đạt	được	
trong	năm	2020,	Ban	Giám	đốc	công	ty	
đặt	ra	những	kế	hoạch	nhằm	phát	triển	
quy	mô	sản	xuất,	phát	 triển	thị	 trường,	
đồng	thời	khẳng	định	thương	hiệu	và	vị	
thế	của	CTCP	Nhựa,	Bao	bì	Vinh.
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D
1. 	Đánh	giá	của	HĐQT	về	mọi	mặt	hoạt		

	 động	của	công	ty

2.	 Đánh	giá	của	HĐQT	về	hoạt	động	của		

	 Ban	Giám	đốc

3.	 Kế	hoạch,	định	hướng	của	HĐQT

BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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1.  ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, ngành

Mặc	dù	năm	2020	ghi	 nhận	những	 suy	
giảm	mạnh	về	 tăng	 trưởng	và	hầu	hết	
các	 chỉ	 tiêu	 kinh	 tế	 vĩ	 mô	 của	 tất	 cả	
các	nước	trên	thế	giới,	song	âm	hưởng	
chung	hội	tụ	trong	các	đánh	giá	và	dự	
báo	về	kinh	tế	Việt	Nam	là	rất	tích	cực	
và	nằm	trong	số	hiếm	hoi	các	nước	vẫn	
giữ	được	mức	tăng	trưởng	GDP	dương,	
với	GDP	cả	nước	 tăng	2,91%.	 Tổng	kim	
ngạch	xuất,	nhập	khẩu	hàng	hóa	tăng	
3,6	lần,	từ	157,1	tỷ	USD	năm	2010	lên	543,9	
tỷ	USD	tỷ	USD	năm	2020.	Xuất	khẩu	tăng	
bình	quân	khoảng	14%/năm,	là	động	lực	
quan	trọng	cho	tăng	trưởng	kinh	tế.	

Trong	bối	cảnh	ngành	nhựa	thế	giới	đã	
bước	 vào	 giai	 đoạn	 bão	 hòa,	 tốc	 độ	
tăng	trưởng	ngành	nhựa	Việt	Nam	cũng	
sẽ	chậm	lại	trong	giai	đoạn	2019	-	2023	
với	kỳ	vọng	sẽ	duy	trì	ở	mức	trung	bình	ở	
mức	6,5%	giai	đoạn	2019-2023.	Hai	mảng	
chiếm	tỷ	trọng	lớn	nhất	trong	cơ	cấu	giá	
trị	ngành	nhựa	Việt	Nam	là	mảng	nhựa	
bao	bì	và	nhựa	xây	dựng	vẫn	được	kỳ	

vọng	 sẽ	 là	động	 lực	 tăng	 trưởng	chính	
của	ngành.

	 Ngành	 nhựa	 Việt	 Nam	 là	 một	 ngành	
phụ	 thuộc	 lớn	 vào	 nguyên	 liệu	 nhập	
khẩu	tuy	nhiên	năng	lực	sản	xuất	nguyên	
liệu	nhựa	của	ngành	sẽ	được	cải	thi	ện	
rõ	rệt	và	kỳ	vọng	đến	năm	2021	có	thể	
đáp	ứng	được	40%	nhu	c	ầu	trong	nước.	
Trong	ngắn	hạn,	ngành	nhựa	Việt	Nam	
được	kỳ	vọng	sẽ	hưởng	lợi	từ	xu	hướng	
giảm	của	giá	các	loại	nguyên	liệu	nhựa	
nguyên	 sinh	 và	 hiệp	 định	 thương	 mại	
tự	do	EVFTA.	Trong	trung	và	dài	hạn,	xu	
hướng	 sử	 dụng	 các	 sản	 ph	 ẩm	 nhựa	
thân	thiện	với	môi	trường	sẽ	là	xu	hướng	
tất	yếu	c	ủa	ngành	nhựa	thế	giới	và	cả	
ngành	nhựa	Việt	Nam.	

Điều	này	đòi	hỏi	VBC	nói	riêng	và	ngành	
Nhựa	Việt	Nam	nói	chung	cần	có	những	
bước	 đi	 đột	 phá	 với	 những	 sản	 phẩm	
sáng	 tạo,	 bắt	 kịp	 xu	 hướng	 tiêu	 dùng	
luôn	luôn	thay	đổi.

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 
năm 2020 

Thực hiện 
năm 2020 

So sánh TH 
với KH của 
2020 (%) 

So sánh 
với cùng 
kỳ 2019 

(%) 
Doanh thu thuần  Tỷ đồng  930,01 914,98 98,38% -7,55% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng  30,88 27,66 89,57% -2,88 

Cổ tức  % 16% 18% 112,5% 100% 

	 Sau	 một	 năm	 nhiều	 biến	 động,	
nhìn	chung	VBC	vẫn	hoàn	thành	tương	
đối	 tốt	 so	 với	 kế	 hoạch	đã	 thông	qua	
tại	 ĐHĐCĐ	 2020.	 Doanh	 thu	 thu	 thuần	
và	 lợi	nhuận	 sau	 thuế	chứng	kiến	mức	
sụt	giảm	lần	lượt	là	7%	và	3%	so	với	năm	
2019.	 Tương	 ứng	 với	 kết	 quả	gần	 vượt	
chỉ	 tiêu	kế	hoạch	 sản	xuất	 kinh	doanh	
đã	 thông	 qua	 cho	 năm	 2020.	 Tốc	 độ	
tăng	trưởng	kép	CAGR	Doanh	thu	thuần	
giai	đoạn	2016	 -	 2020	đạt	7%.	 Lực	cản	
lớn	đến	 từ	 tình	 hình	dịch	bệnh	diễn	 ra	
phức	tạp,	kéo	dài	từ	đầu	năm	cho	đến	
nay	đã	phần	nào	ảnh	hưởng	đến	hoạt	
động	sản	xuất	kinh	doanh	của	công	ty.	
Các	tháng	cuối	năm	tình	hình	mưa	bão,	
ngập	 lụt	 ở	miền	 trung	 làm	ảnh	 hưởng	

đến	sản	lượng	tiêu	thụ	vỏ	bao	xi	măng.	
Sức	tiêu	thụ	trên	thị	trường	nội	địa	giảm	
mạnh.	Bên	cạnh	đó,	phát	huy	công	suất	
tối	đa	sản	lượng	vỏ	bao	xi	măng,	vỏ	bao	
Siling,	Jumbo	do	đó	lợi	nhuận	của	công	
ty	trong	năm	vẫn	duy	trì	đạt	và	vượt	so	
với	kế	hoạch.Tuy	phải	đối	mặt	với	vô	số	
những	thách	thức	như	vậy,	cán	bộ	công	
nhân	viên	vẫn	luôn	nỗ	lực	đổi	mới	sáng	
tạo	 trong	công	việc,	 không	ngừng	cải	
tiến	công	nghệ,	nghiên	cứu	 sản	phẩm	
phù	 hợp	 với	 thị	 hiếu	 thị	 trường	 và	 trên	
hết	đó	 là	những	chỉ	đạo	kịp	 thời,	 thích	
nghi	với	thay	đổi	của	bộ	máy	lãnh	đạo	
để	giữ	vững	vị	thế	của	VBC	trong	ngành	
sản	xuất	bao	bì	nhựa	tại	Việt	Nam.

Đánh giá các mặt hoạt động khác của công ty

	Công	 tác	sản	xuất	 tại	VBC	 luôn	được	
thường	xuyên	nghiên	cứu	cải	tiến	công	
nghệ,	 phát	 huy	 năng	 suất	 lao	 động,	
điều	chỉnh	tỷ	 lệ	phối	 trộn	tăng	phụ	gia	
giảm	nguyên	liệu	chính	một	số	mặt	hàng	
nhằm	hạ	giá	thành	sản	phẩm	nâng	cao	
hiệu	quả.	

Công	ty	cũng	chú	trọng	các	Công	tác	
tài	 chính,	 kế	 toán	 cơ	 bản	 chấp	 hành	
nguyên	tắc,	chế	độ	tài	chính	kế	toán	và	
những	quy	định	của	Pháp	luật;	hệ	thống	
báo	cáo	 tài	chính	được	 lập	 theo	mẫu	
biểu	quy	định;	 các	chế	độ	 tiền	 lương,	
tiền	 thưởng	 của	 người	 lao	 động	được	
thanh	 toán	 đầy	 đủ,	 đúng	 hạn;	 công	
tác	đảm	bảo	an	toàn	lao	động,	phòng	
chống	 cháy	 nổ,	 vệ	 sinh	 thực	 phẩm,	
quan	 hệ	 với	 chính	 quyền	 địa	 phương	
luôn	được	quan	tâm	chu	đáo;	thực	hiện	

nghĩa	vụ	thu	nộp	NSNN,	NSQP	đầy	đủ.	
Công	tác	thu	hồi	công	nợ	đã	có	nhiều	
cố	 gắng,	 song	 số	 dư	 nợ	 cuối	 kỳ	 vẫn	
còn	 cao,	 một	 số	 khách	 hàng	 chiếm	
dụng	 vốn	 gây	 quan	 ngại	 về	 rủi	 ro	 tài	
chính	cho	Công	ty;	công	tác	kiểm	soát	
chất	lượng	sản	phẩm	tuy	đã	được	tăng	
cường	nhưng	đôi	lúc	vẫn	còn	để	lọt	sản	
phẩm	không	đạt	chất	 lượng	đi	tiêu	thụ	
làm	phát	sinh	chi	phí	và	ảnh	hưởng	đến	
thị	trường	của	công	ty.	

Công	 ty	cũng	 luôn	quan	 tâm	đến	các	
công	tác	về	hoạt	động	xã	hội,	bảo	vệ	
môi	trường	như	tuân	thủ	đúng	các	các	
yêu	 cầu	 khắt	 khe,	 các	 quy	 định	 xử	 lý	
cả	 trong	và	 sau	 sản	xuất	đáp	ứng	 sản	
phẩm	đầu	ra	chất	lượng	cao,	thân	thiện	
với	môi	trường.
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TT  Chỉ tiêu   
Đơn 
vị 

Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch các năm 

2021 2022 2023 2024 2025 
A  VỐN KINH DOANH  
1 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 135 150 165 180 195 
2 Vốn vay Tỷ đồng 280 280 280 280 280 
B DOANH THU Tỷ đồng 957,90 986,60 1,016 1,046,5 1,078 
C LỢI NHUẬN Tỷ đồng 34,17 34,85 35,70 36,60 37,70 

D THU NHẬP BÌNH 
QUÂN NLĐ Đồng/Ng/Th 8.900.000 9.050.000 9.200.000 9.400.000 9.650.000 

Những mặt còn hạn chế

Công	tác	thu	hồi	công	nợ	đã	có	nhiều	cố	gắng,	song	số	dư	nợ	cuối	kỳ	vẫn	còn	cao,	
một	số	khách	hàng	chiếm	dụng	vốn	gây	quan	ngại	về	rủi	ro	tài	chính	cho	Công	ty;	

Công	tác	kiểm	soát	chất	lượng	sản	phẩm	tuy	đã	được	tăng	cường	nhưng	đôi	lúc	vẫn	
còn	để	lọt	sản	phẩm	không	đạt	chất	lượng	đi	tiêu	thụ	làm	phát	sinh	chi	phí	và	ảnh	
hưởng	đến	thị	trường	của	công	ty;	

Lãi	vay	và	chi	phí	tài	chính	vẫn	còn	tương	đối	cao;	

Trong	năm	vẫn	còn	xẩy	ra	rủi	ro	đáng	tiếc	về	mất	an	toàn	lao	động	và	giao	thông

3. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

	Thông	qua	Báo	cáo	tài	chính	và	Kế	hoạch	SXKD	hàng	tháng,	quý,	6	tháng,	năm.	Định	
hướng	công	tác	đảm	bảo	vốn,	thu	hồi	công	nợ,	phát	triển	thị	 trường	và	công	tác	
công	nghệ	chất	lượng.	

Thông	qua	các	phương	án	đầu	tư	mở	rộng,	kế	hoạch	đầu	tư	máy	móc	thiết	bị	thay	
thế	năng	lực	sản	xuất.	

Thông	qua	mô	hình	tổ	chức,	giám	sát	việc	thực	hiện	các	nghị	quyết	HĐQT.	

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VÊ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐÔC 

Hội	đồng	quản	trị	ghi	nhận	những	đóng	góp	và	đánh	giá	cao	nỗ	lực	của	Ban	Giám	
đốc	trong	công	tác	quản	lý,	điều	hành	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh	khi	đối	mặt	với	
vô	số	những	yếu	tố	bất	lợi	như	dịch	bệnh,	thiên	tại,	thị	trường	cạnh	tranh	ngày	càng	
gay	gắt.	

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc
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E
1.  Hội	đồng	quản	trị

2. Ban	Kiểm	soát

3.	 Quản	trị	rủi	ro

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu/ không 
còn là thành 
viên HĐQT 

Số buổi 
họp 

tham 
dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự 
họp 

Lý do không 
tham dự 

1 Ông Phan Trí Nghĩa 

 

 

 

Chủ tịch 30/03/2020 3 43%  

2 Ông Ngô Quang Việt 

 

 

 

 

 

Chủ tịch 30/03/2020 4 57%  

3 Ông Lê Xuân Thọ Ủy viên 21/07/2017 7 100%  

4 Ông Phan Văn Toàn Ủy viên 10/04/2018 7 100%  

5 Ông Nguyễn Hữu Long Ủy viên 30/03/2020 0 0% Ủy quyền 

6 Ông  Nguyễn Trung Kiên Uỷ viên 30/03/2020 5 71,4%  

7 Bà Phạm Nguyệt Minh Ủy viên 23/04/2016 0 0% Ủy quyền 

Đánh giá hoạt động của HĐQT 

TT Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Ngày 
tháng Nội dung 

1 43/NQ-HĐQT 18/01/2020 
- Thông qua kết quả SXKD năm 2019 

- Triển khai kế hoạch SXKD Quý I/2020 

2 89/QĐ-HĐQT 06/02/2020 - Quyết định về việc thông qua kế hoạch Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2020 

3 97/QĐ-HĐQT 07/02/2020 - Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo 
phòng chống COVID-19 

4 167/QĐ-HĐQT 05/03/2020 - Quyết định về việc Miễn nhiệm chức vụ PGĐ 
đối với đồng chí Cao Xuân Vinh  

5 168/QĐ-HĐQT 05/03/2020 - Quyết định về việc Bổ nhiệm chức vụ PGĐ đối 
với đồng chí Nguyễn Hữu Sơn  

 QĐ này  anh 6 252/NQ-HĐQT 16/04/2020 - Quyết định về việc Thành lập ban tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

 7 287/NQ-HĐQT 28/04/2020 - Nghị quyết về việc Tổ chức đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020 

8 314/NQ-HĐQT 15/05/2020 - Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2020 

9 321/QĐ-HĐQT 21/05/2020 - Quyết định về việc thanh lý Tài sản cố định  

10 351/NQ-HĐQT 08/06/2020 - Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 
2019 

11 399C/QĐ-HĐQT 21/07/2020 - Nghị quyết về việc thanh lý tài sản cố định máy 
tráng ép 

12 433/NQ-HĐQT 10/08/2020 - Nghị quyết về phiên họp tháng 8 năm 2020 

13 436/QĐ- HĐQT 12/08/2020 - Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị 
Công ty 

14 568/NQ-HĐQT 04/11/2020 - Nghị quyết về phiên họp Quý 3 năm 2020 

STT Họ Tên Năm sinh Chức vụ 

Hội đồng quản trị  

1 Ông Ngô Quang Việt  1971 Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Nguyễn Trung Kiên  1986 Thành viên HĐQT 

3 Bà Phạm Minh Nguyệt  1980 Thành viên HĐQT 

4 Ông Lê Xuân Thọ 1978 Thành viên HĐQT 

5 Ông Phan Văn Toàn  1978 Thành viên HĐQT 
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2. BAN KIỂM SOÁT   
Thành viên Ban kiểm soát  

STT Họ Tên Năm sinh Chức vụ 

Ban Kiểm Soát  
1 Ông Trần Ngọc Sâm  1969 Trưởng Ban kiểm soát  

2 Bà Nguyễn Thị Minh Trang  1980 Thành viên Ban kiểm soát  
3 Ông Đinh Xuân Cường  1976 Thành viên Ban kiểm soát  

TT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu/ không 
còn là thành 

viên BKS 

Số buổi 
họp BKS 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do 
không 

tham dự 

1 Trần Ngọc Sâm Trưởng ban 22/04/2017 4 100%  

3 Đinh Xuân Cường Thành viên 21/07/2017  0% Ủy quyền 

4 Nguyễn Thị Minh Trang Thành viên 10/04/2018  0% Ủy quyền 

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát 

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

Giám	 sát	 việc	 tuân	 thủ	các	quy	định	của	Pháp	 luật,	Điều	 lệ	Công	 ty	 và	Nghị	quyết	của	
ĐHĐCĐ	khi	HĐQT,	Ban	điều	hành	thực	thi	các	nhiệm	vụ;	

Định	kỳ	kiểm	tra,	giám	sát	Báo	cáo	tài	chính	quý,	6	tháng,	cả	năm	nhằm	đánh	giá	tính	hợp	lý,	
chính	xác	của	các	số	liệu	tài	chính;	

Xem	xét	các	Báo	cáo	đánh	giá	công	tác	quản	lý,	điều	hành	và	Báo	cáo	tình	hình	thực	hiện	kế	
hoạch	sản	xuất	kinh	doanh,	kế	hoạch	đầu	tư	xây	dựng	cơ	bản	do	Ban	điều	hành	thực	hiện;	
Kiểm	tra,	xem	xét	trình	tự,	thủ	tục	ban	hành	các	văn	bản,	nội	quy,	quy	chế	quản	trị	nội	bộ	của	
Công	ty	phù	hợp	với	quy	định	của	Pháp	luật	và	Điều	lệ	Công	ty

Giám	sát	việc	công	bố	thông	tin	của	Công	ty	theo	quy	định	của	Uỷ	ban	Chứng	khoán	Nhà	
nước

Tham	dự	đầy	đủ	các	cuộc	họp	của	HĐQT,	BGĐ	và	tham	gia	đóng	góp	ý	kiến

Thực	hiện	một	số	công	tác	khác	theo	quy	định	của	Luật,	Điều	lệ	và	Quy	chế	hoạt	động	của	
BKS.

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:	BKS	thường	xuyên	kiểm	tra,	rà	soát	toàn	bộ	các	Nghị	quyết	của	
HĐQT	đã	ban	hành	và	việc	thực	hiện	Nghị	quyết,	điều	hành	sản	xuất	của	Ban	giám	đốc	điều	

hành.	Thường	xuyên	đưa	ra	những	kiến	nghị	kịp	thời	cho	HĐQT	và	Ban	điều	hành	trong	hoạt	
động	SXKD	và	các	hoạt	động	khác	của	công	ty.	Hàng	quý,	6	tháng	và	cuối	năm,	BKS	tổ	chức	
kiểm	tra	các	chứng	từ,	sổ	sách	kế	toán	nhằm	định	hướng	cho	hoạt	động	tài	chính	của	đơn	
vị	được	bảo	toàn	và	phát	triển.	

3. QUẢN TRỊ RỦI RO 
Rủi ro kinh tế

Với	 tiềm	năng	phát	 triển	 rất	hấp	dẫn	nên	
ngày	 càng	 có	 nhiều	 doanh	 nghiệp	 tham	
gia	thị	trường	nhựa	dẫn	đến	việc	cạnh	tranh	
ngày	càng	gay	gắt	đặc	biệt	với	các	doanh	
nghiệp	nước	ngoài	đến	từ	Trung	Quốc,	Thái	
Lan.	Nền	kinh	tế	Việt	Nam	trong	năm	2020	
diễn	biến	phức	tạp	như	dịch	bệnh	Covid-19,	
thiên	 tai	 lũ	 lụt	miền	 Trung,	giá	nguyên	vật	
liệu,	giá	xăng	dầu	biến	động	 liên	 tục,	 tốc	
độ	tăng	trưởng	kinh	tế	bị	ảnh	hưởng	đáng	
kể	nên	các	sản	phẩm	bao	bì	của	Công	ty	
phục	vụ	cho	nhu	cầu	của	ngành	xây	dựng,	
công	nghiệp	cũng	bị	ảnh	hưởng.	Chính	vì	
vậy,	Công	ty	cần	phải	xây	dựng	kế	hoạch	
sản	xuất	hợp	lý	nhằm	đảm	bảo	ổn	định	và	
phát	triển	bền	vững.

Rủi ro đặc thù ngành 

Công	 ty	 hoạt	 động	 sản	 xuất	 sản	 phẩm	
nhựa,	 bao	 bì	 nên	 nguyên	 liệu	 nhập	 khẩu	
chiếm	tỷ	trọng	 lớn.	Vì	vậy,	các	yếu	tố	như	
nguồn	nguyên	vật	liệu,	tỷ	giá,	sự	ổn	định	của	
nền	kinh	tế	các	nước	xuất	khẩu	nguyên	liệu	
có	tác	động	đáng	kể	đến	hoạt	động	của	
ngành	sản	xuất	sản	phẩm	nhựa,	bao	bì	nói	
chung	và	của	Công	 ty	nói	 riêng	nên	VBC	
có	chính	sách	mua	nguyên	vật	 liệu	dự	trữ	
hợp	lý	nhằm	đảm	bảo	giá	thành	sản	xuất.

Rủi ro về pháp luật

Là	doanh	nghiệp	hoạt	động	sản	xuất	kinh	
doanh	của	Công	ty	chịu	sự	điều	chỉnh	của	
các	văn	bản	phát	 luật	về	Luật	doanh	ng-
hiệp,	các	văn	bản	pháp	luật	về	thị	trường	
chứng	 khoán.	 Tuy	 nhiên,	 Luật	 và	các	 văn	
bản	 dưới	 luật	 này	 đang	 trong	 quá	 trình	
hoàn	thiện,	sự	thay	đổi	về	chính	sách	có	thể	
xảy	ra	và	khi	xảy	ra	thì	sẽ	ít	nhiều	ảnh	hưởng	
đến	 tình	 hình	 hoạt	 động	 kinh	 doanh	 của	
Công	ty.	Chính	vì	vậy,	công		ty	hạn	chế	rủi	
ro	bằng	cách	tuân	thủ	theo	các	quy	định,	
chính	 sách	 của	 Nhà	 nước.	 Liên	 tục	 cập	
nhật	những	thay	đổi	về	Luật	doanh	nghiệp,	
các	 văn	 bản	 pháp	 luật	 liên	 quan	 đối	 với	
từng	phòng	ban	cũng	như	toàn	công	ty.	

Rủi ro tài chính  

Rủi ro chính sách tín dụng 
Công	ty	có	thể	chịu	rủi	ro	về	việc	bị	chiếm	
dụng	vốn	do	đặc	thù	của	ngành	sản	xuất	
bao	bì,	thị	trường	cạnh	tranh	gay	gắt,	cung	
sản	phẩm	 lớn	hơn	cầu	nên	để	chiếm	 lĩnh	
thị	phần	VBC	đã	sử	dụng	chính	sách	dư	nợ	
khách	hàng.	Điều	đó	khiến	cho	tỷ	trọng	nợ	
ngắn	hạn	của	Công	ty	khá	cao	để	có	thể	
tài	trợ	vốn	lưu	động	cho	hoạt	động	sản	xuất	
kinh	doanh.	Để	hạn	chế	 rủi	 ro,	VBC	đang	
dần	xây	dựng	chiến	lược	tiêu	thụ	sản	phẩm	
trong	đó	có	những	tiêu	chí	 ràng	buộc	đối	
với	khách	hàng	như	 thực	hiện	 thanh	 toán	
từng	 phần	 để	 tránh	 dồn	 thanh	 toán	 vào	
một	thời	điểm	trong	năm,	nên	đây	cũng	là	
một	 tác	động	 tích	 cực	 nhằm	hạn	chế	 sự	
gối	nợ	của	khách	hàng	và	hạn	chế	rủi	ro	về	
khả	năng	thanh	toán	của	Công	ty.

Rủi ro tỷ giá 
Với	 lĩnh	vực	sản	xuất	sản	phẩm	nhựa,	bao	
bì;	nguyên	vật	liệu	được	nhập	khẩu	chiếm	
tỷ	trọng	lớn,	nên	rủi	ro	về	tỷ	giá	ảnh	hưởng	
trực	 tiếp	 đến	 giá	 nguyên	 vật	 liệu,	 chi	 phí	
cũng	như	hiệu	quả	hoạt	động	sản	xuất	kinh	
doanh	của	VBC.

Rủi ro về môi trường

Công	 ty	 luôn	 tuân	 thủ	 pháp	 luật	 và	 các	
quy	định	về	bảo	vệ	môi	trường,	các	đoàn	
kiểm	tra	môi	trường	thường	xuyên	đến	kiểm	
tra	và	kết	luận	công	ty	đã	tuân	thủ	về	bảo	
vệ	môi	trường.	Trong	những	năm	vừa	qua,	
cùng	 với	 sự	 phát	 triển	 của	 xã	 hội,	 ngành	
công	 nghiệp	 Nhựa	 ngày	 càng	 gia	 tăng	
nhanh	chóng	không	chỉ	 về	 sản	 lượng	 sản	
xuất	mà	còn	nâng	cao	cả	về	chất	 lượng.	
Tuy	 nhiên,	 sự	 phát	 triển	 của	 ngành	 nhựa	
cũng	kéo	theo	các	hệ	lụy	về	ô	nhiễm	môi	
trường.	Việc	 thực	hiện	 trách	nhiệm	xã	hội	
về	bảo	 vệ	môi	 trường	 và	 hướng	 tới	 cộng	
đồng	là	nhân	tố	quan	trọng	đóng	góp	vào	
sự	phát	triển	bền	vững	của	Doanh	nghiệp.	
Công	 ty	 Cổ	 phần	 Nhựa	 Bao	 bì	 Vinh	 luôn	
không	 ngừng	 tuân	 thủ	 các	 yêu	 cầu	 khắt	
khe,	các	quy	định	xử	lý	cả	trong	và	sau	sản	
xuất	đáp	ứng	sản	phẩm	đầu	ra	chất	lượng	
cao,	thân	thiện	với	môi	trường.
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F
1. 	Mục	tiêu	phát	triển	bền	vững

2.	 Đánh	giá	của	Ban	Giám	đốc	

3.	 Các	chỉ	tiêu	Phát	triển	bền	vững

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

Xuất phát từ mục tiêu cuối cùng mà Công ty hướng 
đến là sự phát triển bền vững, phát triển lâu dài ổn 
định gắn kết với mục êu xã hội của khu vực, quốc 
gia, Công ty cổ phần Nhựa, bao bì Vinh đã không 
ngừng cố gắng nỗ lực gắn liền tất cả các hoạt 
động sản xuất kinh doanh với các hoạt động phát 
triển bền vững như luôn quan tâm đến khả năng 
tái sử dụng các nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm 
bảo an toàn khi xả thải nước ra môi trường, luôn 
chú trọng trang bị đồ bảo hộ lao động cho người 
lao động hay có các hoạt động từ thiện chia sẻ 
đóng góp cho cộng đồng ở địa phương. Toàn thể 
ban lãnh đạo công ty luôn tâm niệm làm sao có 
thể vừa cân bằng hài hòa giữa phát triển kinh tế 
với phát triển bền vững vì chỉ khi có sự ủng hộ của 
cộng đồng thì doanh nghiệp mới có thể đi xa phát 
triển lâu bền trong mọi hoàn cảnh
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2. ĐẤNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Đánh giá các hoạt động liên quan đến môi trường

Hiện	nay	các	vấn	đề	liên	quan	đến	môi	trường	được	Công	ty	vô	cùng	quan	tâm	
bởi	đặc	thù	của	ngành	sản	xuất	bao	bì	nhựa	luôn	có	những	tác	động	nhất	định	
đến	môi	trường	xung	quanh.	VBC	luôn	chấp	hành	đúng	đủ	các	quy	định,	chính	
sách	do	pháp	luật	đề	ra	liên	quan	đến	bảo	vệ	môi	trường,	nước	mưa	và	nước	
thải	sinh	hoạt	có	hệ	thống	mương,	máng	để	gom,	xử	lý	và	bể	lắng	lọc	tại	điểm	
xả	cuối	trước	khi	thải	ra	môi	trường.	Kết	quả	quan	trắc	hàng	năm,	nước	thải	đạt	
các	chỉ	số	cho	phép.	Các	chất	thải	rắn	thông	thường,	phế	liệu	trong	quá	trình	
sản	xuất	được	vận	chuyển	sang	cơ	sở	2	ở	Khu	Công	nghiệp	Gia	Lách,	huyện	
Nghi	Xuân,	tỉnh	Hà	Tĩnh	để	đưa	vào	tái	chế,	sử	dụng.	Còn	chất	thải	nguy	hại	chủ	
yếu	là	dầu,	mỡ	cháy	máy,	giẻ	lau	bám	dầu	mỡ,	bóng	đèn	hỏng,	vỏ	hộp	đựng	
mực	in…	được	đưa	vào	phân	loại,	bảo	quản	trong	thùng	phi	và	lưu	giữ	tại	kho	
riêng.	Hàng	năm	cơ	sở	hợp	đồng	với	đơn	vị	chức	năng	để	vận	chuyển,	xử	lý.

Đánh giá các hoạt động liên quan đến người lao động

Đối	với	VBC	yếu	tố	quan	trọng	nhất	đạt	được	mục	tiêu	phát	triển	bền	vững	đó	
chính	là	người	lao	động,	CBCNV.	Tập	thể	CBCNV	của	VBC	luôn	được	tạo	điều	
kiện	làm	việc	trong	môi	trường	tốt	nhất,	cơ	hội	phát	triển	năng	lực	đầy	đủ	nhất	
và	một	đời	sống	phong	phú	cả	về	vật	chất	và	tinh	thần.

Đặc	biệt,	CBCNV	được	trang	bị	dụng	cụ	bảo	hộ	lao	động	đạt	tiêu	chuẩn,	được	
kiểm	tra	sức	khỏe	định	kì	hàng	năm	để	hạn	chế	tối	đa	rủi	ro	cũng	như	phát	hiện,	
điều	trị	kịp	thời	bệnh	nghề	nghiệp;	Khu	nhà	văn	phòng,	nhà	máy	sản	xuất	được	
trang	bị	hệ	thống	chống	cháy,	báo	cháy,	bình	chữa	cháy,	vòi	nước...	nhằm	ứng	
phó	kịp	thời	với	các	tình	huống	khẩn	cấp.	

Người	lao	động	tại	công	ty	được	tham	gia	đủ	3	loại	bảo	hiểm,	gồm:	bảo	hiểm	
xã	hội,	bảo	hiểm	y	tế,	bảo	hiểm	thất	nghiệp.	Kinh	phí	đóng	3	loại	bảo	hiểm	này	
cho	lao	động	tại	cơ	sở	ở	TP.	Vinh	là	hơn	2	tỷ	đồng/năm.	Công	ty	cũng	chú	trọng	
đến	chất	lượng	các	bữa	ăn	của	công	nhân	tại	nhà	máy.	Công	ty	thường	xuyên	
có	chương	trình	đào	tạo	người	lao	động	giúp	họ	nâng	cao	tay	nghề	cũng	như	
các	chính	sách	lương	thưởng	nhằm	khích	lệ	tinh	thần	làm	việc	của	người	lao	
động.

Đánh giá các hoạt động liên quan đến cộng đồng - xã hội

VBC	hiểu	rằng,	sự	phát	triển	của	Công	ty	góp	phần	tạo	nên	sự	phát	triển	của	
địa	phương,	của	xã	hội;	và	ngược	lại,	sự	ủng	hộ	của	cộng	đồng	địa	phương	
cũng	chính	là	động	lực	để	VBC	nỗ	lực	hơn	nữa.	Công	ty	luôn	tâm	niệm	rằng	
mọi	hoạt	động	công	ty	đang	thực	hiện	đều	hướng	tới	mục	tiêu	phục	vụ	cuộc	
sống	của	cộng	đồng	tốt	hơn.	Do	đó,	công	ty	đã	tổ	chức	nhiều	hoạt	động	cộng	
đồng	trong	năm	qua	như:	quyên	góp	cho	các	em	học	sinh	có	hoàn	cảnh	khó	
khăn	vào	dịp	khai	giảng	năm	học	mới,	tổ	chức	các	chương	trình	hỗ	trợ	người	
nghèo	trên	địa	bàn	tỉnh	Nghệ	An	vào	các	dịp	đầu	xuân	năm	mới,	Kêu	gọi	Cán	
bộ	nhân	viên	quyên	góp	1	ngày	lương	ủng	hộ	đồng	bào	miền	Trung	chịu	lũ	lụt.
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3. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Nguồn nguyên vật liệu

Nguyên	vật	liệu	chính	của	công	ty	chủ	yếu	
là,	hạt	nhựa	PP,	PE,	giấy	Kraft	các	loại.	Để	
đảm	bảo	chất	 lượng	sản	phẩm	cũng	như	
giá	thành	sản	xuất,	Công	ty	luôn	thực	hiện	
lựa	chọn	cạnh	tranh	tìm	kiếm	nhà	cung	cấp	
nguyên	vật	liệu	tốt	nhất.	Nguồn	nguyên	liệu	
của	Công	 ty	 được	 nhập	 từ	 các	Công	 ty	
cung	ứng	trong	và	ngoài	nước	trong	những	
năm	qua	tương	đối	ổn	định.	Công	ty	quản	
lý	nguồn	nguyên	vật	liệu	hợp	lý,	sử	dụng	tiết	
kiệm	hiệu	quả,	vật	liệu	sản	xuất	được	đưa	
vào	tái	chế	vừa	tiết	kiệm	vừa	có	lợi	cho	môi	
trường	xã	hội.

Tiêu thụ năng lượng 

Nước:	Nước	dùng	trong	sản	xuất	 là	nước	
sạch.	Nước	thải	sinh	hoạt	được	Công	ty	xử	
lý	bằng	trạm	xử	thải	tiên	tiến,	quy	trình	xử	lý	
nước	thải	luôn	được	tuân	thủ	nghiêm	ngặt,	
xử	lý	theo	đúng	quy	định	của	Pháp	luật	về	
bảo	vệ	môi	trường.	Công	ty	kiểm	soát	tỷ	lệ	
phần	trăm	và	tổng	lượng	nước	tái	chế	và	
tái	sử	dụng

Điện:	Công	ty	luôn	quan	tâm	vấn	đề	tiêu	
thụ	 điện,	 tiết	 kiệm	 năng	 lượng	 và	 không	
ngừng	 tìm	 tòi,	 nghiên	 cứu	 để	 tìm	 ra	 các	
giải	pháp	tiết	kiệm	điện	năng	khả	thi	đồng	
thời	nâng	cao	ý	thức	chấp	hành	của	cán	
bộ
VBC	đã	và	đang	cho	lắp	đặt	,	nâng	cấp	
toàn	 bộ	 hệ	 thống	 chiếu	 sáng	 bằng	 các	
thiết	bị	 tiết	kiệm	điện	(bóng	compact	tiết	
kiệm,	đèn	chiếu	sáng	tự	động	bật	tắt,…)	
-	Thiết	kế	văn	phòng	theo	hướng	tận	dụng	
tối	đa	ánh	sáng	tự	nhiên	thay	vì	sử	dụng	hệ	
thống	chiếu	sáng.	 -	Quy	định	tắt	 toàn	bộ	
hệ	thống	điện	sau	khi	tan	làm
	-	Định	kì	bảo	dưỡng	hệ	thống	nhằm	duy	trì	
hiệu	suất	tối	đa	cho	hệ	thống	và	tiết	kiệm	
năng	lượng.
	 -	Duy	 trì	mức	nhiệt	độ	phù	hợp	24-27	độ	
C,	tránh	chênh	lệch	quá	nhiều	với	nhiệt	độ	
bên	ngoài,	Tắt	toàn	bộ	hệ	thống	điều	hòa	
nhiệt	độ	sau	18:00,	Quy	định	mở	điều	hòa	
không	được	mở	cửa	sổ.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi 
trường

Công	 ty	 luôn	 tuân	 thủ	 pháp	 luật	 và	 các	
quy	định	về	bảo	vệ	môi	trường,	các	đoàn	
kiểm	tra	MT	thường	xuyên	đến	kiểm	tra	và	
kết	luận	công	ty	đã	tuân	thủ	về	bảo	vệ	môi	
trường.	 Trong	 những	 năm	 vừa	 qua,	 cùng	
với	 sự	 phát	 triển	 của	 xã	 hội,	 ngành	 công	
nghiệp	 Nhựa	 ngày	 càng	 gia	 tăng	 nhanh	
chóng	 không	 chỉ	 về	 sản	 lượng	 sản	 xuất	
mà	còn	nâng	cao	cả	về	chất	 lượng.	Đây	
là	 ngành	 công	 nghiệp	 êu	 biểu	 cho	 hoạt	
động	 sản	 xuất	 trong	 nước,	 thu	 hút	 một	
lượng	lớn	lao	động.	Tuy	nhiên,	sự	phát	triển	
của	 ngành	 nhựa	 cũng	 kéo	 theo	 các	 hệ	
lụy	về	ô	nhiễm	môi	 trường.	Việc	thực	hiện	
trách	nhiệm	xã	hội	về	bảo	vệ	môi	trường	và	
hướng	tới	cộng	đồng	là	nhân	tố	quan	trọng	
đóng	góp	vào	sự	phát	triển	bền	vững	của	
Doanh	nghiệp.	Công	ty	Cổ	phần	Nhựa	Bao	
bì	Vinh	luôn	không	ngừng	tuân	thủ	các	yêu	
cầu	khắt	khe,	các	quy	định	xử	lý	cả	trong	
và	sau	sản	xuất	đáp	ứng	sản	phẩm	đầu	ra	
chất	lượng	cao,	thân	thiện	với	môi	trường.
Trong	năm,	Công	ty	không	có	vi	phạm	về	
các	quy	định	về	pháp	luật	về	môi	trường:	
-	Số	lần	bị	phạt:	0	lần	
-	Số	tiền	bị	phạt:	0	đồng

Chính sách liên quan đến người lao 
động

Lương thưởng: 

Công	 ty	 đảm	 bảo	 chế	 độ	 lương,	 thưởng	
hợp	lý	đối	với	từng	cán	bộ	công	nhân	viên	
tùy	theo	loại	hình	công	việc	và	đối	tượng	lao	
động,	có	phụ	cấp	hay	đặc	biệt	là	thưởng	
lễ,	tết	cho	công	nhân	viên.	Người	lao	động	
trong	Công	 ty	được	hưởng	 lương	 theo	hệ	
số.	Hệ	số	lương	được	tính	căn	cứ	theo	trình	
độ,	năng	lực	và	hiệu	quả	công	việc	được	
giao.	Công	 ty	 thường	xuyên	kiểm	 tra	việc	
thực	 hiện	 các	chế	độ	chính	 sách	 về	 tiền	
lương,	bảo	hiểm	y	tế,	bảo	hiểm	thất	nghiệp	
và	nâng	bậc	lương	theo	niên	hạn	cho	cán	
bộ	công	nhân	viên.	Ngoài	những	quyền	lợi	
được	quy	định	trong	Luật	 lao	động,	người	

lao	 động	 trong	Công	 ty	 còn	 được	 hưởng	
các	đãi	ngộ	dưới	các	hình	thức	như	du	lịch,	
nghỉ	mát,	trợ	cấp	khi	thai	sản	và	ốm	đau,	trợ	
cấp	khó	khăn…	Công	ty	có	chính	sách	khen	
thưởng	xứng	đáng	với	các	cá	nhân,	tập	thể	
có	thành	tích	xuất	sắc,	có	đóng	góp	sáng	
kiến	về	giải	pháp	kỹ	thuật	giúp	đem	lại	hiệu	
quả	 kinh	 doanh	 cao,	 đồng	 thời	 áp	 dụng	
các	biện	pháp,	quy	định	xử	phạt	đối	với	các	
công	nhân	viên	có	hành	vi	gây	ảnh	hưởng	
xấu	đến	hoạt	động,	hình	ảnh	của	Công	ty

Chế độ: 

Người	 lao	 động	 được	 hưởng	 các	 chế	 độ	
bồi	dưỡng	độc	hại,	các	chế	độ	Bảo	hiểm	
xã	 hội,	 Bảo	 hiểm	 y	 tế,	 Bảo	 hiểm	 thất	 ng-
hiệp,	 trang	bị	bảo	hộ	 lao	động	được	thực	
hiện	đầy	đủ	 theo	quy	định	của	pháp	 luật	
hiện	hành.	Trên	cơ	sở	xếp	loại	lao	động	và	
căn	cứ	vào	nguồn	quỹ	của	Công	ty	định	kỳ	
hàng	quý,	sáu	tháng,	năm	người	 lao	động	
được	Công	ty	 trích	quỹ	khen	thưởng	hoàn	
thành	kế	hoạch	dựa	theo	kết	quả	xếp	loại	
lao	động	trong	kỳ	đó.

Đào tạo và phát triển nhân viên: 

Hàng	năm	Công	ty	tổ	chức	đào	tạo	tại	chỗ	
cho	số	 lao	động	đến	kỳ	hạn	thi	nâng	bậc	
lương,	tay	nghề,	bậc	thợ.	Ngoài	ra,	còn	tổ	
chức	đào	tạo	tay	nghề	cho	người	lao	động	
trước	khi	điều	chuyển	vị	 trí	công	việc	mới.	
Trong	 thời	 gian	 đào	 tạo	 người	 lao	 động	
không	phải	đóng	bất	cứ	một	khoản	 lệ	phí	
nào,	 nhưng	 vẫn	 được	 hưởng	 chế	 độ	 Bảo	
hiểm	xã	hội,	bảo	hiểm	y	 tế,	ền	 lương,	phụ	
cấp	theo	định	mức	quy	định

Trợ cấp: 

Thực	hiện	đầy	đủ	các	chế	độ	trợ	cấp	cho	
người	 lao	 động	 theo	 quy	 định	 của	 pháp	
luật.
Báo	cáo	liên	quan	đến	trách	nhiệm	đối	với	
cộng	đồng	địa	phương
Công	 ty	 có	 các	 hoạt	 động	 đầu	 tư	 cộng	
đồng	và	phát	triển	cộng	đồng	như:	
-	Tặng	quà	cho	các	gia	đình	có	hoàn	cảnh	
khó	khăn	trên	địa	bàn.	
-	Tạo	công	ăn	việc	làm	và	thu	nhập	ổn	định	
cho	các	lao	động	trên	địa	bàn.	
-	Phối	hợp	phổ	biến,	giáo	dục	chủ	trương,	
chính	 sách	 của	 Đảng,	 Nhà	 nước	 về	 Kế	
hoạch	hóa	gia	đình,	HIV	AIDS,	ma	túy.	
-	 Vận	 động	 và	 đóng	 góp	 xây	 dựng	 nhà	
nh	nghĩa;	tặng	quà	cho	gia	đình	người	lao	
động	có	 hoàn	cảnh	 khó	 khăn	 thuộc	diện	
chính	sách.	
-	 Kêu	gọi	Cán	bộ	 nhân	 viên	quyên	góp	 1	
ngày	 lương	 ủng	 hộ	 đồng	 bào	miền	 Trung	
chịu	lũ	lụt.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
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