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  Tây Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2017 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 10/2017 

–––––––––––––– 

1. Khai thác mủ cao su: 

- Trong tháng đến ngày 31/10/2017, sản lượng mủ khai thác được 850,07 tấn 
mủ quy khô đạt 98,06%  so với kế hoạch tháng (866,9 tấn).  

- Lũy kế đến ngày 31/10/2017, sản lượng mủ của toàn Công ty được 6.127,72 
tấn tương đương 76,6 % so với kế hoạch năm 8.000 tấn. Giảm 3,1 % so với cùng kỳ 
năm 2016.  

2. Thu mua mủ cao su: 

Trong tháng, Công ty tổ chức thu mua mủ cao su tiểu điền được: 122,545 tấn 
đạt 153,18% so với kế hoạch tháng (80 tấn). Lũy kế được 1.163,108 tấn, đạt 
153,18% so với kế hoạch năm 1.000 tấn. 

3. Chế biến mủ cao su: 

- Sản lượng chế biến được 1.093,22 tấn cao su các loại đạt 115,45 % so với 
kế hoạch tháng (946,9 tấn). Lũy kế chế biến được 7.256,445 tấn, đạt 82,46 % so 
với kế hoạch năm 8.800 tấn.  

- Sản lượng chế biến cao su gia công: 1.249,533 tấn. 

4. Tiêu thụ sản phẩm: 

- Tổng sản phẩm tiêu thụ trong tháng đến hết ngày 31/10/2017 đạt 924,03 tấn 
cao su các loại đạt 92,4% so với kế hoạch tháng (1.000 tấn).   

- Doanh thu tiêu thụ trong tháng đạt: 35.976.000.218 đồng. 

- Giá bán bình quân trong tháng đạt: 38.933.801 đồng/tấn.  

* Lũy kế sản lượng tiêu thụ từ đầu năm là 6.744 tấn, đạt 84,57% so với kế 
hoạch năm (8.800 tấn); doanh thu 285.884.524.598 đồng, đạt 92,8% kế hoạch năm 
(308 tỷ đồng). 

* Giá bán bình quân từ đầu năm đến nay đạt 42.389.498 đồng/tấn so với cùng 
kỳ tăng 12.600.377 đồng/tấn.    

5. Sản phẩm tồn kho: 2.106,41 tấn cao su các loại.  

6. Tiền lương: Chi trả lương tháng 9/2017 là: 12.528.535.000 đồng, bình 
quân 7.639.351 đồng/người/tháng. 
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