
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN 

Sáng ngày 15/6/2022, tại Công ty CP cao su Tân Biên, mã chứng khoán 
RTB đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Đến dự Đại hội có ông Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Công Nghiệp cao su Việt Nam, đại diện các Ban của Tập đoàn. Về phía Công ty 
CP cao su Tân Biên có bà Lê Thị Bích Lợi – Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Trương 
Văn Cư – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty, các Thành viên HĐQT, 
Ban kiểm soát, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị 
trực thuộc và các cổ đông đại diện cho 86.840.362 cổ phần, tương đương 98,74% 
trên tổng số cổ phần của Công ty. 

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty đã 
báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, công tác kiểm tra giám sát năm 
2021 và đề ra phương hướng kế hoạch năm 2022. 

Một số chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2021: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 
Thực 
hiện 

Tỷ lệ 
(%) 

I.Công tác sản xuất     
Sản lượng khai thác Tấn 3.650 3.721 101,95% 
Sản lượng thu mua mủ 
nguyên liệu 

Tấn 1.000 1.570 157% 

Sản lượng cao su chế biến Tấn 4.100 4.704 114,7% 
Thu mua cao su thành phẩm Tấn 5.000 11.441 228,8% 
II. Công tác kinh doanh     
Tiêu thụ Tấn 9.500 13.596,7 143,12 
Giá bán Triệu đồng/tấn 36,56 40,24 110,07% 
Tổng doanh thu Triệu đồng 472.025 723.956 153,37 
Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 133.000 176.413 132,64% 
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 106.400 142.872 134,28% 
Nộp ngân sách Triệu đồng 34.157 69.086 202,26% 
Tỷ lệ chia cổ tức % 5% 19% 380% 

Trong đó: Công ty đã thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức vào tháng 12/2021 với 
mức 15%. Cổ tức còn lại 4%, sau Đại hội Công ty sẽ thanh toán theo đúng thời 
gian quy định của pháp luật.  



 
Bà Lê Thị Bích Lợi – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tình hình quản trị 

Công ty trong năm 2021 và phướng hướng kế hoạch năm 2022 



 
Đoàn Chủ tịch điều khiển chương trình Đại hội 

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ Tập đoàn công 
nghiệp cao su Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt 
động SXKD Công ty đã đạt được trong năm 2021. Nhận định về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ SXKD trong năm 2022 tiếp tục gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng 
của dịch bệnh, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine và việc cấm vận thương mại 
giữa các nước lớn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta, hiện nay giá cả vật tư 
nguyên liệu đầu vào đều tăng đề nghị Công ty có giải pháp tiết giảm chi phí, kiểm 
soát được giá thành. Tiếp tục có phương án tăng cường công tác thu mua và gia 
công để nâng cao hiệu quả, tận dụng tối đa công suất Nhà máy chế biến, đảm bao 
doanh thu và thu nhập cho người lao động. Tăng cường quan tâm theo dõi  tình 
hình hoạt động tại các đơn vị mà Công ty có đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết, 
kiểm soát tốt vòng vốn đầu tư để đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất.  



 

Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp cao su VN phát biểu 
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty CP cao su Tân Biên 

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính trong năm 2022: 
Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 

I.Công tác sản xuất   
Sản lượng khai thác Tấn 3.120 
Sản lượng thu mua mủ nguyên liệu Tấn 1.200 
Sản lượng cao su chế biến Tấn 3.593 
Thu mua cao su thành phẩm Tấn 7.000 
II. Công tác kinh doanh   
Tiêu thụ Tấn 11.000 
Tổng doanh thu Triệu đồng 530.010 



Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 
Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 121.900 
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 97.520 
Nộp ngân sách Triệu đồng 46.106 
Tỷ lệ chia cổ tức % 5% 

 

Quang cảnh tại Đại hội đồng cổ đông 

Qua đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, 
Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty, các nội dung do HĐQT đệ trình thông 
qua tại đại hội được các cổ đông biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%. 

Đại hội đồng cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết 
Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, đồng thời 
giao cho HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và thực hiện thủ tục 
Công bố thông tin theo đúng quy định. 

 
 


