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• Tên Công ty                     Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần

• Tên giao dịch                   Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần

• Tên viết tắt                       Protrade Corp

• Tên Tiếng Anh                Binh Duong Producing and Trading Corporation

• Mã cổ phiếu                     PRT

• Vốn điều lệ                                        3.000.000.000.000 đồng
• Trụ sở chính                                    A128, Đường 3-2, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, 
                                                                           Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
• Điện thoại                                        0274. 3755243 - 3755039 – 3755342
• Fax                                                        0274. 3755040
• Email                                                   info@protrade.com.vn
• Website                                             www.protrade.com.vn
• Giấy chứng nhận ĐKDN         số 3700148166 do Sở KHĐT tỉnh Bình Dương cấp lần đầu 
                                                                          ngày15/11/2010, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 22/04/2020

THÔNG TIN 
KHÁI QUÁT
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Tổng Công ty Sản xuất - Xuất 
nhập khẩu Bình Dương, tiền thân 
là Xí nghiệp sản xuất hàng cao su 
3-2 Sông Bé, được thành lập theo 
Quyết định số 02/QĐ-TU ngày 
20/10/1982 của Tỉnh ủy Sông Bé. 
Nguồn vốn hoạt động ban đầu 
của xí nghiệp là 4.000.000 đồng, 
sản phẩm chủ lực là dép xốp cao 
su đi biển.

1982
Công ty xây dựng xưởng nước 
đá cây, tiêu thụ sản phẩm hàng 
ngày, đồng thời mở rộng ra các 
xưởng phụ trợ như xưởng cưa, 
xưởng đóng gói bao bì, xưởng cơ 
khí, xưởng quai dép để chủ động 
sản xuất, tăng nhanh sản lượng 
xuất khẩu và sử dụng ngoại tệ 
mạnh có được (đồng Rúp) đổi 
hàng đối lưu gồm những mặt 
hàng chiến lược để cung cấp 
cho nhu cầu tiêu dùng thiết yếu 
trong tỉnh.

1983
Từ số vốn ban đầu 4.000.000 
đồng (Bốn triệu đồng) sau 
hơn 20 năm hoạt động, 
tổng số vốn của Công ty là 
271.000.000.000 đồng (Hai 
trăm bảy mươi mốt tỷ đồng), 
tăng 67.750 lần so với ban đầu.

2002
UBND tỉnh Bình Dương đã 
ban hành Quyết định số 134/
QĐ/UBND ngày 22/05/2006 
chuyển Công ty Sản xuất - Xuất 
nhập khẩu Bình Dương sang 
hoạt động theo mô hình Công 
ty mẹ - con.

2006
UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục 
ban hành Quyết định số 2964/
QĐ- UBND ngày 04/10/2010 
về việc phê duyệt Đề án chuyển 
đổi Công ty Sản xuất - Xuất 
nhập khẩu Bình Dương thành 
Tổng Công ty Sản xuất - Xuất 
nhập khẩu Bình Dương TNHH 
MTV.

2010

2017 2018 2019 2020

Ngày 18/12/2015, UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành Quyết 
định 3332/QĐ-UBND về việc cổ 
phần hóa Tổng Công ty Sản xuất 
–Xuất nhập khẩu Bình Dương 
TNHH MTV.

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành Quyết định 
3706/QĐ-UBND về việc Phê 
duyệt Phương án cổ phần hóa. 
Theo đó, vốn điều lệ của Công 
ty cổ phần là 3.000.000.000.000 
đồng.

Ngày 26/10/2018, Công ty tổ 
chức thành công Đại hội đồng 
cổ đông thành lập Tổng Công ty 
Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình 
Dương  –Công ty cổ phần. Ngày 
01/11/2018, Công ty được Sở kế 
hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp. Công ty chính 
thức hoạt động dưới hình thức 
Công ty cổ phần.

Tổng Công ty Sản xuất –Xuất 
nhập khẩu Bình Dương – Công 
ty cổ phần trở thành Công 
ty đại chúng theo Công văn 
số 2334/UBCK-GSĐC ngày 
11/04/2019 của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước.

Ngày 22/04/2020, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 
6 - thay đổi người đại diện và thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ Thị xã 
Thuận An thành Thành phố Thuận An. 
Ngày 08/05/2020, thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp (thay đổi Thị 
xã Thuận An thành Thành phố Thuận An). 

QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH 

VÀ PHÁT TRIỂN

2015
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

rong quá trình hoạt động Tổng Công ty đã nhận được nhiều giải thưởng cũng như bằng khen 
của các cơ quan ban ngành như:

Huân chương lao động hạng III của Chủ tịch nước 
ngày 30/09/1984 .

Huân chương lao động hạng I của Chủ tịch nước ngày 
16/11/1985.

Huân chương Anh hùng lao động của Chủ tịch nước 
ngày 31/05/2013 do đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác từ khi thành lập, góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

              ác bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
                    Dương, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn lao động, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, Ủy Ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, Đảng Ủy khối Doanh Nghiệp, Đoàn khối Doanh Nghiệp 
tỉnh Bình Dương qua các năm.

Ngoài ra còn có các bằng khen và cờ thi đua khác của các cấp.

T

c

“ “

Tổng Công ty nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày tái 
thành lập tỉnh và Ngày doanh nghiệp Bình Dương.

Công nương Maxima - Hoàng gia Hà Lan cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Ngoại thương, Phái bộ Kinh tế 
Hà Lan đến thăm Nhà máy Sữa Hà Nam.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Tổng Công ty hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đầu tư sang 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Nhóm ngành nghề hoạt động kinh doanh bất động 
sản

• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

• Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá 
quyền sử dụng đất.

Nhóm ngành nghề hoạt động xây dựng 
(Khu công nghiệp)

• Xây dựng nhà để ở;
• Xây dựng công trình đường bộ;
• Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
• Chuẩn bị mặt bằng;
• Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Nhóm ngành nghề hoạt động y tế, hoạt động 
chăm sóc, điều dưỡng tập trung

• Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế;
• Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa;
• Hoạt động y tế khác;
• Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều 

dưỡng;
• Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu 

năng, tâm thần và người nghiện.

Nhóm ngành nghề hoạt động thể thao, vui 
chơi, giải trí (sân golf)

• Hoạt động của các cơ sở thể thao;
• Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.

Nhóm ngành nghề sản xuất, chế biến thực 
phẩm

• Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.

Nhóm ngành nghề vận tải, kho bãi

• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
• Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (trừ 

hoạt động bến thủy nội địa);
• Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Nhóm ngành nghề sản xuất giấy và sản phẩm 
từ giấy

• Sản xuất bột giấy, giấy và bìa;
• Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa;
• Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa 

chưa được phân vào đâu

Nhóm ngành nghề sản xuất trang phụcNhóm ngành nghề lâm nghiệp và hoạt động 
dịch vụ có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất 
sản phẩm từ gỗ, tre; sản xuất giường, tủ, bàn, 
ghế

• Khai thác gỗ;
• Khai thác lâm sản khác trừ gỗ;
• Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; Sản xuất 

gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác;
• Sản xuất đồ gỗ xây dựng;
• Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Nhóm ngành nghề bán buôn

• Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa)

• và động vật sống;
• Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
• Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân 

vào đâu.

Nhóm ngành nghề sản xuất hóa chất và sản 
phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ cao su và 
plastic

• Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng 
nguyên sinh;

• Sản xuất sản phẩm khác từ cao su.

Nhóm ngành nghề nông nghiệp và các hoạt 
động dịch vụ có liên quan

• Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa;
• Trồng cây ăn quả;
• Trồng cây cao su;
• Trồng cây lâu năm khác;
• Nhân giống,chăm sóc cây giống nông 

nghiệp;

Nhóm ngành nghề khai thác khoáng; sản xuất 
các sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản 
xuất từ kim loại đúc sẵn

• Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
• Sản xuất sản phẩm chịu lửa;
• Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
• Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác;
• Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 

tông, xi măng và thạch cao;
• Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá;
• Sản xuất các cấu kiện kim loại;
• Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa 

đựng bằng kim loại;
• Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim 

loại;
• Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
• Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ 

kim loại thông dụng;
• Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu.

Nhóm ngành nghề sản xuất và phân phối điện, 
khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không 
khí

• Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, 
điều hoà không khí và sản xuất nước đá.

Nhóm ngành nghề dịch vụ lưu trú

• Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Nhóm ngành quảng cáo, nghiên cứu thị trường

• Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.

Nhóm cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm 
người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và 
gia đình, cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

• Cho thuê xe có động cơ;
• Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu 

hình khác không kèm người điều khiển.

“
“

• May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú);

• Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

Phòng Phát triển 
dự án

Phòng Tài chính
Kế toán

Phòng Hành chính 
Nhân sự

ại hội đồng Cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty bao gồm tất cả các Cổ 
đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo 

luật Doanh nghiệp và các văn bản luật khác như: thông qua định hướng phát triển của Tổng Công ty; bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 
lệ Tổng Công ty; thông qua báo cáo tài chính hằng năm; và quyết định tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty,…

ội đồng Quản trị: Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Tổng Công ty, có 
toàn quyền nhân danh Tổng Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng 

Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị bầu một thành viên của 
Hội đồng Quản trị làm Chủ tịch. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh của 
Tổng Công ty và kiểm soát công tác quản lý, đưa ra những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội 
đồng cổ đông.

an Kiểm soát: Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra; số lượng thành viên, lợi ích, trách nhiệm 
và đãi ngộ việc làm do điều lệ Tổng Công ty quy định. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng 

Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Tổng Công 
ty nhằm đảm bảo sự tin cậy, chính xác của báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty luôn 
hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật cũng như các quy định, quy trình nội bộ của Tổng Công ty.

an Tổng Giám đốc:Ban Tổng Giám đốc bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, là người 
điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng Quản 

trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
được  giao.

Đ

H

B

B

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
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• Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
• Địa chỉ: 75 Bạch Đằng, khu phố 6, phường Phú Cường, TP. Tủ Dầu Một, Bình Dương
• Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ ăn uống, kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê.

CÔNG TY MẸ
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN BÌNH DƯƠNG

“

“

CÔNG TY TNHH MTV GIẤY VĨNH PHÚ
• Địa chỉ: Ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương
• Vốn điều lệ : 84.522.691.475 đồng
• Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh giấy bao bì và các 

sản phẩm khác từ giấy....
• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 100%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%

CÔNG TY TNHH SÂN GOLF PALM SÔNG BÉ
• Địa chỉ: 77 đại lộ Bình Dương, Thành phố Thuận An, Bình Dương
• Vốn điều lệ : 915.047.144.712 đồng
• Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ Golf, nhà hàng...
• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 100%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TẾ PROTRADE 
• Địa chỉ: An Tây, Thị xã Bến Cát, Bình Dương
• Vốn điều lệ : 621.240.000.000 đồng
• Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh đầu tư hạ tầng KCN,...
• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 100%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%

DANH SÁCH CÔNG TY CON

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU DẦU TIẾNG VIỆT LÀO
• Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
• Vốn điều lệ : 700.000.000.000 đồng
• Hoạt động kinh doanh chính: Trồng và chế biến mủ cao su
• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 50,5%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 50,5%

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG 
HỢP THUẬN AN
• Địa chỉ: Châu Văn Tiếp, P. Lái Thiêu, Thành 

phố Tuận An, Bình Dương
• Vốn điều lệ : 9.950.000.000 đồng
• Hoạt động kinh doanh chính: Mua bán các 

mặt hàng công nghệ phẩm, tiểu thủ công 
nghiệp, bách hóa, thực phẩm, xăng dầu,...

• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 62,68%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 62,68%

KP APPARELL MANUFACTURING CO.LTD
• Địa chỉ: Vương quốc Campuchia
• Vốn điều lệ : 2.000.000 USD
• Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất kinh 

doanh hàng may mặc.
• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 100%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
• Tình hình hoạt động : Tổng công ty đang 

làm thủ tục giải thể Công ty TNHH KP 
Apparell Manufacturing có trụ sở tại Vương 
quốc Campuchia.
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DANH SÁCH CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ
• Địa chỉ: P.Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình 

Dương
• Vốn điều lệ : 55.000.000 Đô la Mỹ
• Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh dịch 

vụ Golf, nhà hàng..
• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 35%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 35%

CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM
• Địa chỉ: KP Bình Đức, P.Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương
• Vốn điều lệ : 294.906.142.000 đồng
• Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh, chế biến 

sữa và các sản phẩm từ sữa.
• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 30%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 30%

CÔNG TY CP BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH 
PHÚC
• Địa chỉ: Phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương
• Vốn điều lệ : 1.224.794.000.000 đồng
• Hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động lĩnh vực y 

tế...
• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 27,52%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 24%

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG
• Địa chỉ: Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
• Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng
• Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ 

lạng, đổ gỗ xây dựng, cưa, xẻ gỗ...
• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 30,9%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 30,9%

CÔNG TY TNHH YCH – PROTRADE
• Địa chỉ: KP Đồng An, Lái Thiêu, Thuận An, Bình 

Dương
• Vốn điều lệ : 162.071.250.000 đồng (tương 

đương 8.000.000 Đô la Mỹ)
• Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh vận tải, 

kho vận...
• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 30%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 30%

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH
• Địa chỉ: P.Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Bình Dương
• Vốn điều lệ : 480.000.000.000 đồng
• Hoạt động kinh doanh chính:Kinh doanh dịch vụ 

Golf, nhà hàng...
• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 41,74%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 30%

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG
• Địa chỉ: KP Bình Hòa, P.Lái Thiêu, TP Thuận An, 

Bình Dương
• Vốn điều lệ : 120.000.000.000 đồng
• Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh 

hàng may mặc...
• Tỷ lệ lợi ích của Protrade: 48,89%/VĐL
• Tỷ lệ quyền biểu quyết: 48,89%

“ “
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

• Định vị thương hiệu ở các thị trường hiện tại, đồng thời mở rộng phát 
triển sang các thị trường mới trong và ngoài nước.

• Trở thành một Tập đoàn đầu tư đa ngành nghề, đa lĩnh vực dựa trên 
những thế mạnh hiện có của Tổng Công ty.

• Tiếp tục phát huy các lĩnh vực sẳn có, đẩy mạnh phát triển và tập trung 
vào phân khúc cao cấp, giá trị cao và ít bị cạnh tranh.

• Đổi mới công nghệ, ứng dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, cải thiện trình độ chuyên môn và năng lực công tác.

• Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng 
cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc. Lĩnh vực nông nghiệp: Trồng cây công nghiệp, cây cao su, chế biến mủ cao su. 

Nhằm mục tiêu nghiên cứu triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp năng suất cao, 
hướng đến phát triển cộng đồng nông dân và nông thôn.

• Tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình kinh doanh, chú trọng 
phòng chống cháy nổ và thiên tai, chú trọng an toàn lao động cho người lao động.

• Góp phần giữ gìn môi trường nước và dân cư thông qua việc xử lý nguồn nước và chất thải theo đúng 
quy định.

• Nhằm nâng cao trách nhiệm và phát huy hết năng lực của người lao động, Tổng Công ty luôn quan tâm 
đến đời sống tinh thần lẫn vật chất của người lao động thông qua việc tạo môi trường làm việc năng 
động, sáng tạo, an toàn; đồng thời luôn chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho 
CBNV. Từ đó góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Tổng Công ty.

Các mục tiêu và tầm nhìn chiến 
lược

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Tổng 
Công ty

• Việc đầu tư tài chính trực tiếp và gián tiếp của Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương- 
CTCP sẽ đóng vai trò chủ đạo để định hướng phát triển các ngành sản xuất. Tực hiện đầu tư vốn với vai 
trò sáng lập và định hướng, ưu tiên huy động vốn từ nhiều thành phần kinh tế để tạo nên sức mạnh tài 
chính và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư ở các ngành kinh doanh. Tuy nhiên, Tổng Công ty hạn chế sở hữu 
tỷ lệ vốn 100% ở các Công ty con.

• Chiến lược phát triển của Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP là tiếp tục kế 
thừa và đầu tư chuyên sâu vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã định hình và phát triển trong hơn 35 
năm qua với 03 lĩnh vực ngành nghề có sự tương trợ lẫn nhau. Trong đó, bám sát vào cơ cấu ngành dịch 
vụ- công nghiệp- nông nghiệp như sau:

Lĩnh vực dịch vụ: Đầu tư tài chính, tập trung vào các ngành dịch vụ thể thao giải trí 
cao cấp, phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có đóng góp vượt trội cho 
cộng đồng. Đầu tư kinh doanh khu dân cư, bất động sản. Phát triển dịch vụ logictics.

Lĩnh vực dịch vụ: Đầu tư tài chính, tập trung vào các ngành dịch vụ thể thao giải trí 
cao cấp, phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có đóng góp vượt trội cho 
cộng đồng. Đầu tư kinh doanh khu dân cư, bất động sản. Phát triển dịch vụ logictics.

Lĩnh vực dịch vụ: Đầu tư tài chính, tập trung vào các ngành dịch vụ thể thao giải trí 
cao cấp, phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có đóng góp vượt trội cho 
cộng đồng. Đầu tư kinh doanh khu dân cư, bất động sản. Phát triển dịch vụ logictics.

Lĩnh vực công nghiệp: Tiếp tục phát triển kinh doanh các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp. Tập trung phát triển các ngành sản xuất giấy, gỗ, đồ gia dụng, may 
mặc ứng dụng hiện đại hóa máy móc, thiết bị và quy trình sản xuất, đầu tư chiều 
sâu, nâng cao nâng suất lao động và bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực công nghiệp: Tiếp tục phát triển kinh doanh các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp. Tập trung phát triển các ngành sản xuất giấy, gỗ, đồ gia dụng, may 
mặc ứng dụng hiện đại hóa máy móc, thiết bị và quy trình sản xuất, đầu tư chiều 
sâu, nâng cao nâng suất lao động và bảo vệ môi trường.

“ “
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 CÁC YẾU TỐ RỦI RO

ình hình kinh tế, xã hội năm 2020 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động phức tạp. Khi Chiến 
tranh thương mại thế giới Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu tạm lắng thì dịch bệnh Covid-19 lại 

bao phủ “bóng đen” lên nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, tính đến thời điểm tháng 11/2020, trên thế 
giới chỉ có hai quốc gia duy trì được đà tăng trưởng kinh tế tích cực là Việt Nam và Trung Quốc. Trong 
khi nền kinh tế của Trung Quốc chỉ đang trong giai đoạn bắt đầu phục hồi thì nền kinh tế Việt Nam vẫn 
đang trụ vững. Theo Tổng cục thống kê Việt Nam, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 đạt 
2,91%, là mức tăng thấp nhất giai đoạn 2011-2020.  Dù mức tăng không đạt chỉ tiêu đặt ra nhưng có 
thể nói Việt Nam đã tránh được những ảnh hưởng kinh tế tồi tệ nhất do đại dịch gây nên.
Những biến động liên tục của nền kinh tế trong và ngoài nước trong thời kì dịch bệnh đã  ảnh hưởng 
nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty thông qua tình hình hoạt động của các 
Công ty con, Công ty liên kết. 
• Lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng may mặc gặp nhiều khó khăn từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thị 

trường tiêu thụ sản phẩm khiến doanh thu Tổng Công ty giảm đáng kể.
• Bất động sản là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch. Tuy nhiên, bất động sản khu công 

nghiệp vẫn thu hút nhiều sự đầu tư do sự dịch chuyển của các chủ doanh nghiệp đang dịch chuyển 
nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Theo số liệu từ Bộ xây dựng, giá thuê tăng khoảng 9% 
so với cùng kỳ năm 2019. Do đó, doanh thu của Tổng Công ty về lĩnh vực này tương đối tốt và có 
triển vọng trong năm 2021.

• Sữa là sản phẩm ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Mặc dù sau Hiệp định EVFTA, mức độ cạnh tranh 
ngành sữa tại Việt Nam tăng cao nhưng với sự chuẩn bị từ rất sớm nên Tổng Công ty vẫn tự tin 
cạnh tranh. Đặc biệt, phân khúc sữa bột cao cấp của Friesland Campina được cho là tiếp tục tăng 
trưởng do đón tập khách hàng trung lưu mới.

Nhằm tận dụng mọi cơ hội và tối thiểu rủi ro, Tổng Công ty luôn nỗ lực tìm kiếm các thị trường mới; 
chủ động theo dõi, cập nhật nhanh chóng các thông tin vĩ mô, vi mô từ đó đưa ra những chiến lược, 
chính sách phù hợp để đảm bảo Tổng Công ty hoạt động ổn định.

hời gian qua, để hỗ trợ nền kinh tế nói 
chung và cộng đồng doanh nghiệp nói 

riêng, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động 
sản, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các quyết 
định điều chỉnh giảm một số loại lãi suất điều hành 
có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2020. Đây là lần thứ 
2 trong năm 2020 và lần thứ 3 trong vòng 1 năm 
qua Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất, một số 
ngân hàng thương mại cũng đã có những hành 
động và kế hoạch cho khách hàng giãn, hoãn 
những khoản nợ. Mặc dù lãi suất giảm nhưng tăng 
trưởng tín dụng vẫn ở mức thấp, nhu cầu vay vốn 
không nhiều do điều kiện vay vẫn khá khắt khe 
nên doanh nghiệp không dễ dàng tiếp cận. 
Tổng Công ty hiện đang sử dụng khá nhiều nợ vay 
ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, nhằm 
bổ sung vốn lưu động của Công ty. Vì các khoản 
nợ vay ngắn hạn này sẽ được thanh toán trong 
một chu kỳ sản xuất kinh doanh nên phần lớn 
chi phí lãi vay sẽ được tính vào chi phí hoạt động 
trong kỳ, điều này gây áp lực đến dòng tiền kinh 
doanh trong kỳ của Tổng Công ty. Do đó, Tổng 
công ty cần đưa ra những phương án phòng ngừa 
rủi ro phù hợp với nhu cầu vay thực tế và diễn biến 
chung của thị trường lãi suất.

ổng công ty hoạt động ở tỉnh Bình Dương 
và đầu tư sang nước Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào; đồng thời, xuất khẩu nhiều mặt 
hàng công và nông nghiệp sang nhiều thị trường 
trên thế giới. Vì vậy, tỷ giá là một yếu tố có tác 
động quan trọng đối với kết quả kinh doanh của 
Tổng Công ty. Với mục tiêu khẳng định thương 
hiệu, mở rộng phát triển trên thị trường trong và 
ngoài nước, Tổng công ty luôn theo dõi tình hình 
vĩ mô, cập nhật liên tục, chính xác các biến động 
thị trường, tiến hành lập kế hoạch tài chính, thực 
hiện các hợp đồng phái sinh để cố định được giá 
bán và đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu để 
hạn chế tối thiểu rủi ro tỷ giá.

à một Tổng Công ty hoạt động đa ngành 
ghề với hoạt động chính là đầu tư tài chính 

vào Công ty con, Công ty liên kết với 3 lĩnh vực là 
nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ nên Tổng 
Công ty chịu sự ảnh hưởng của các văn bản luật 
có liên quan như: Luật doanh nghiệp, Luật chứng 
khoán, Luật lao động, Luật kinh doanh bất động 
sản, Luật công nghiệp,… Mọi sự điều chỉnh, sửa đổi 
và bổ sung về luật có thể tạo ra cơ hội và thách thức 
đối với hoạt động quản trị, hoạt kinh doanh của 
Tổng Công ty. 
Hiện nay, hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam 
đang trong giai đoạn ngày càng hoàn thiện chặt 
chẽ hơn, điều này tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng 
gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt 
động tại Việt Nam. Do đó, để giảm thiểu rủi ro, 
Tổng Công ty thường xuyên cập nhật về việc bổ 
sung, sửa đổi luật, chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ 
nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật. Bên cạnh 
đó, Tổng Công ty thường xuyên cập nhật các hiệp 
định thương mại để kịp thời tận dụng lợi thế về thuế 
để đẩy mạnh xuất khẩu, chủ động theo dõi các diễn 
biến chính sách thương mại để kịp thời điều chỉnh 
kế hoạch sản xuất và xuất khẩu của Công ty cho 
phù hợp.

Rủi ro kinh tế Rủi ro tỷ giá 

Rủi ro lãi suất Rủi ro pháp luật

T T

T L

“ “
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Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty còn chịu một số rủi ro mang 
tính bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh... Những rủi ro này ít khi xảy ra nhưng nếu xảy 
ra thì có thể tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty. Trong năm 2020, tình hình dịch 
bệnh, bão lũ, xâm nhập mặn,.. diễn biến phức tạp gây nhiều tác động xấu đến nền kinh tế và xã hội tại Việt Nam. 
Vì vậy, để giảm thiểu các tổn thất không đáng có, Tổng Công ty đã mua các gói bảo hiểm cho tài sản, hàng hóa, 
đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, biện pháp cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.

Rủi ro đặc thù

CÁC YẾU TỐ RỦI RO 
(tiếp theo)

“ “
Rủi ro khác

Rủi ro đặc thù

Hoạt động cốt lõi của Tổng Công ty là đầu 
tư vào các Công ty con, Công ty liên kết 
nên tình hình hoạt động sản xuất kinh do-
anh của các đơn vị này sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến Tổng Công ty. Kết quả của việc 
đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên 
kết là cổ tức hoặc lợi nhuận được chia hay 
thậm chí là các khoản lỗ. 

Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh là cách 
sinh lời hiệu quả trên con đường dài hạn của 
ngành đầu tư tài chính, đem lại lợi nhuận lớn 
nhưng cũng mang lại nhiều rủi ro cho Tổng 
Công ty. Đồng thời, nếu Tổng công ty đầu 
tư vào những ngành với suất đầu tư lớn, 
thời gian hoàn vốn lâu cùng với nhiều đơn 
vị thành viên hoạt động chưa hiệu quả,…sẽ 
tạo nên áp lực về nợ vay và dòng tiền cho 
Tổng Công ty. Để hạn chế rủi ro này, Tổng 
Công ty cần có những chiến lược quản lý 
danh mục đầu tư hiệu quả, từ đó, tối đa hóa 
lợi nhuận cuối cùng của Công ty.

•  Rủi ro về pháp lý dự án 
Pháp lý tốt giúp Tổng Công ty vượt qua giai đoạn bất khả kháng 
như đại dịch và phát triển bền vững. Pháp lý rõ rang sẽ hỗ trợ cho 
tính thanh khoản cho sản phẩm; trong trường hợp không thanh 
khoản ngay được tại thị trường thì Tổng Công ty vẫn tìm được các 
phương án phù hợp để tạo tính thanh khoản, hỗ trợ quá trình đầu 
tư. Do đó, với định hướng mở rộng phát triển các dự án bất động 
sản, Tổng Công ty cần có đội ngũ tư vấn pháp lý hoặc hợp tác với 
các công ty tư vấn Luật uy tín để rà soát pháp lý các hợp đồng, dự 
án một cách chặt chẽ, chính xác.

• Rủi ro về tài chính và tín dụng
Thông tư 22/2019/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục siết 
mạnh đối với cho vay bất động sản khi chính thức đưa ra lộ trình 
giảm dần tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để 
cho vay trung và dài hạn. Cụ thể, từ 1/1/2020 đến năm 2022, tỷ 
lệ này sẽ giảm từ 40% xuống còn 30%. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà 
nước còn tăng hệ số rủi ro khi kinh doanh bất động sản từ 150% 
lên 200%. Trong bối cảnh thị trường bất động sản tăng nhanh như 
hiện nay, việc siết chặt tín dụng bất động sản sẽ giúp hạn chế dòng 
vốn chảy mạnh vào lĩnh vực này, hạn chế rủi ro về thanh khoản và 
nâng cao an toàn chung của hệ thống tín dụng.
Thông tư này gây khó khăn rất lớn đối với đại đa số các doanh ng-
hiệp bất động sản nói chung và Tổng Công ty nói riêng. Bởi để 
thực hiện một dự án, doanh nghiệp phải bỏ ra chi phí rất lớn từ 
khâu giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục, trả các khoản 
nợ, lãi vay và các chi phí quản lý doanh nghiệp, quản lý dự án.

• Rủi ro đền bù giải pháp mặt bằng
Hiện nay, phần lớn đất quy hoạch cho các dự án khu đô thị, khu 
công nghiệp đều là đất đã có chủ sở hữu, vì vậy việc giải phóng 
mặt bằng tại các khu vực này thường rất phức tạp. Đồng thời, 
khung giá đất năm 2020 tăng cao gây sức ép lớn đối với các dự án 
bất động sản sắp xây. Giải phóng mặt bằng càng chậm dẫn đến 
nguy cơ khoản đền bù cao, từ đó làm gia tăng chi phí và giảm năng 
lực cạnh tranh của Công ty. Đây là rủi ro lớn mà Tổng công ty cần 
phải đối mặt và cần có những giải pháp hợp lý trước khi triển khai 
các dự án bất động sản.

Rủi ro từ lĩnh vực bất động sản

Rủi ro khác

Rủi ro hoạt động đầu tư góp vốn
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TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Hoạt động cốt lõi của Tổng Công ty là đầu tư tài chính vào Công ty con, Công ty liên kết 

với 3 lĩnh vực là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ:

Ngoài ba lĩnh vực kinh doanh chính, Tổng Công ty cũng đầu tư vào CTCP Thương mại 

và Tổng hợp Thuận An kinh doanh xăng dầu tại thị xã Thuận An, Bình Dương. Với kinh 

nghiệm hoạt động hơn 38 năm, Tổng Công ty sẽ vận dụng những thế mạnh sẵn có nhằm 

nắm bắt cơ hội của thị trường tiếp tục triển khai, phát triển bền vững các mảng kinh 

doanh hiện nay.

Tổng Công ty đang sở hữu 3 sân golf tại Bình Dương với tổng diện 

tích là 414 ha ; khu công nghiệp 500 ha với tỷ lệ lấp đầy là 85%. Bên 

cạnh đó, Tổng Công ty còn sở hữu 24% cổ phần của Bệnh viện đa 

khoa quốc tế Hạnh Phúc với quy mô 260 giường; sở hữu 30% cổ 

phần của CTCP YCH – Protrade chuyên cung cấp dịch vụ logistics.

• Đối với thị trường xuất khẩu: Tổng Công ty sở hữu 48,89% cổ 

phần của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương chuyên sản 

xuất áo sơ mi, quần jean, quần âu; sở hữu 30,9% cổ phần của 

Công ty Cổ phần Hưng Vượng chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất 

xuất khẩu 100% vào thị trường Châu Âu,.. 

• Đối với thị trường nội địa: Tổng Công ty sở hữu 30% cổ phần 

trong liên doanh FrieslandCampina Việt Nam chuyên cung cấp 

sữa và các sản phẩm từ sữa; sở hữu 100% cổ phần của Công ty 

TNHH MTV Vĩnh Phú chuyên sản xuất bao bì và các sản phẩm 

từ giấy. 

Tổng Công ty đầu tư trồng và chế biến mủ cao su tại Lào thông qua 

Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào (tỷ lệ sở hữu: 50,5%).
Nhóm ngành 
nông nghiệp 

Nhóm 
dịch vụ

Nhóm ngành 
công nghiệp 
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Đây là mảng kinh doanh chính của Tổng Công ty với nguồn thu năm 2020 
đạt 655,30 tỷ đồng, chủ yếu thu từ hoạt động sản xuất giấy, bao bì, may mặc 
của Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Thuận An và Công ty TNHH 
MTV Giấy Vĩnh Phú.

Đây là mảng kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu doanh thu  
với mức đóng góp gần 19,20% trong cơ cấu tổng doanh thu. Nguồn thu năm 
2020 từ mảng kinh doanh này được ghi nhận là 184,79 tỷ đồng, chủ yếu thu 
từ hoạt động kinh doanh của các Công ty như: Công ty Cổ phần Thương 
mại Tổng hợp Thuận An, Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé và Công ty 
TNHH MTV Quốc tế Protate.

Tổng Công ty đã và đang đầu tư vào hoạt động kinh doanh dịch vụ sân Golf, 
tuy chưa thực sự sôi động và chỉ đóng góp phần nhỏ doanh thu nhưng tiềm 
năng phát triển của ngành tại Bình Dương rất lớn. Hiện nay, Tổng Công ty sở 
hữu cổ phần ba sân golf tại Bình Dương với tổng diện tích 414 ha, trong đó 
sân golf Palm Sông Bé (100%), sân golf Phú Mỹ - Twin Doves (35%) và sân 
golf  Tân Thành - Harmonie (30%). Nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng 
đối với dịch vụ sân golf, Tổng Công ty đang triển khai nghiên cứu tính khả thi 
của các dự án bất động sản trong sân golf như khách sạn tiêu chuẩn từ 4- 5 
sao, khu nhà ở cao cấp, khu căn hộ cao cấp, khu dân cư thương mại phức hợp 
và trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế. Đây được xem là động lực giúp gia 
tăng nguồn thu từ mảng kinh doanh này trong thời gian tới.

Đây là một trong những mảng kinh doanh chính của Tổng Công ty, luôn đóng 
góp nguồn thu lớn vào tổng doanh thu trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, dưới 
tác động của tình hình dịch bệnh, nhu cầu vè bất động sản khu công nghiệp 
sụt giảm khiến nguồn thu thu từ mảng này giảm mạnh doa với cùng kỳ năm 
2019 khi ghi nhận giá trị 119,45 tỷ đồng, giảm 508,63 tỷ đồng, chủ yếu đến 
từ hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Quốc 
tế Protrade. Khu công nghiệp Quốc tế Protrade có diện tích 500 ha, nằm 
trong tổng diện tích hơn 1.350 ha của Khu phức hợp Công nghiệp và Dịch vụ 
An Tây, thị xã Bến Cát. 

CƠ CẤU DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

STT Doanh thu thuần Năm 2019 Năm 2020

1 Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa 837.774 655.303

2 Doanh thu cung cấp dịch vụ 204.657 184.787

3 Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN 628.083 119.451

4 Doanh thu khác 4.351 3.136

Tổng doanh thu 1.674.866 962.677

ĐVT: triệu đồng

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN

Doanh thu khác

50,02%

12,22%
NĂM 2019

37,50%

0,26%

68,07%

19,20%

NĂM 2020

12,41%0,33%

Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã tác động không nhỏ đến kết quả kinh 
doanh của các Tổng Công ty và Công ty con, Công liên kết, theo đó, tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp 
dịch vụ của Tổng Công ty giảm 42,52% so với cùng kỳ năm 2019, tương đương với mức giảm 962,68 tỷ đồng. 

Trong năm, doanh thu từ bán hàng thành phẩm và hàng hóa vẫn tiếp tục là nguồn thu chính của Tổng Công ty 
khi đóng góp đến 68,07% tổng doanh thu. Tiếp theo đó là hoạt động cung cấp dịch vụ và kinh doanh hạ tầng 
khu công nghiệp với mức đóng góp lần lượt là 19,20% và 12,41%. Các hoạt động kinh doanh khác của Tổng 
Công ty có tỷ lệ đóng góp không đáng kể trong cơ cấu tổng doanh thu năm 2020.

Mảng bán hàn thành phẩm 
và hàng hóa

Mảng cung cấp dịch vụ

Mảng kinh doanh hạ tầng 
khu công nghiệp
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Trong năm 2020, được sự chấp thuận chủ trương của HĐQT Tổng Công ty, Ban TGĐ đã 
tiến hành hoàn tất thủ tục mua lại 10,5% cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng 
Việt Lào từ Công ty Cổ phần Hưng Vượng.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,17 1,18

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,82 0,79

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 44,25 37,73

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 79,36 60,58

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 1,64 1,13

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,29 0,16

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần % 17,98 44,79

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu % 9,52 10,70

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản % 5,31 6,66

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh/ Doanh thu thuần

% 24,44 43,84

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
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Các hệ số thanh toán năm 2020 có sự biến 
động nhẹ so với năm trước, cụ thể: Hệ số 
thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán 
nhanh năm 2020 lần lượt đạt 1,8 lần và 0,79 
lần, tăng 0,01 lần và giảm 0, 3 lần so với giai 
đoạn trước.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Tổng Công ty 
năm vừa qua biến động nhẹ so với năm 
2019, khi hệ số Nợ/ Tổng tài sản đạt mức 
0,38 lần; hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu năm 
2019 đạt 0,61 lần. Qua đó cho thấy Tổng 
Công ty luôn đảm bảo các chỉ tiêu về cơ cấu 
vốn ở mức an toàn.

Trong năm 2020, các hệ số về năng lực hoạt 
động của Tổng Công ty có xu hướng giảm 
so với năm 2019; cụ thể, vòng quay hàng 
tồn kho đạt 1,13 vòng và vòng quay tổng tài 
sản đạt 100,7 vòng. Nguyên nhân của biến 
động trên là do giá vốn hàng bán và doanh 
thu thuần giảm trong khi giá trị tổng tài sản 
tăng và hàng tồn kho giữ ở mức ổn định. 

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh và 
đạt 431 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 43,67%, điều 
này làm cho các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lợi của Công 
ty tăng so với năm 2019. Cụ thể, các hệ số ROS, ROE, 
ROA và hệ số LN từ HĐKD trên DTT lần lượt là 44,79%, 
10,70%, 6,66% và 43,84%. Từ các số liệu mang tính 
tích cực trên, Công ty vẫn đang duy trì mức sinh lời ổn 
định. Trong thời gian tới, khi các chiến lược kinh doanh 
và quyết định đầu tư bắt đầu được nghiên cứu và triển 
khai, các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi hứa hẹn sẽ tiếp 
tục tăng trưởng.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

1,17

0,82

1,18

0,79

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

0,44

0,79

0,38

0,61

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

1,64

0,29

1,13

0,16

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

17,98%

1,18

Năm 2019

Năm 2020

44,79%

9,52%
10,72%

5,31%
6,66%

24,44%

43,84%

ROE ROA Hệ số 
LNST/ DTT

ROSNăm 2020Năm 2019Năm 2020Năm 2019Năm 2020Năm 2019
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Thông tin cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đã phát hành                        : 300.000.000 cổ phiếu

 • Số lượng cổ phiếu đang lưu hành               : 300.000.000 cổ phiếu

 • Số lượng cổ phiếu quỹ                                        : 0 cổ phiếu Loại cổ phần: cổ phần phổ thông 

Mệnh giá cổ phần                                                       : 10.000 đồng

Cơ cấu cổ đông

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL

I Cổ đông trong nước 320  299.999.000 99,9997%

1 Cổ đông nhà nước 1  182.927.400 60,9758%

2 Cổ đông tổ chức 10  106.352.715 35,4509%

3 Cổ đông cá nhân 309  10.718.885 3,5730%

II Cổ đông nước ngoài 1  1.000 0,0003%

TỔNG CỘNG 321  300.000.000 100%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:        

• Giao dịch cổ phiếu quỹ               : Không có 

• Các chứng khoán khác               : Không có

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA CHỦ SỞ HỮU

Quản lý nguồn nguyên liệu

Tổng Công ty luôn khuyến khích, hướng dẫn và chỉ đạo các Công ty con, Công ty liên kết chú trọng đến việc quản lý 
nguồn nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu các nguy cơ gây hại cho môi trường tự nhiên và cộng đồng dân cư thông qua 
các hành động cụ thể như sau:

Khuyến khích sử dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, có thể tái chế và tái sử dụng.

Chú trọng kiểm soát chất lượng nguồn cung nguyên vật liệu thông qua việc lựa chọn các đối tác có uy 
tín, từ đó Tổng Công ty và các Công ty Con, Công ty liên kết có thể tránh rủi ro mua nhầm hàng kém chất 
lượng trực tiếp giảm chất lượng, sản phẩm thành phẩm, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe người tiêu 
dùng,..

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Tổng Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và kiểm tra định kỳ việc 
thực hiện xử lý chất thải, rác thải, nguồn nước nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến môi trường. 

Tiêu thụ năng lượng

Với định hướng phát triển bền vững, Protrade rất chú 
trọng vấn đề sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. 
Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm không chỉ giúp Tổng 
Công ty giảm thiểu chi phí hoạt động hằng năm mà còn 
góp phần giảm tác động của việc ô nhiễm môi trường. 
Trong các năm vừa qua, Tổng Công ty đã thực hiện rất 
nhiều biện pháp tiết kiệm điện năng hiệu quả như:

+ Kiểm tra định kỳ tình hình bố trí điện và mạng lưới điện 
nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ và tránh rủi ro tổn thất 
điện năng.

+ Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng và rút nguồn 
các thiết bị điện không cần thiết.

+ Cải tiến hệ thống chiếu sáng bằng việc thay thế các 
thiết bị chiếu sáng cũ và sử dụng các thiết bị tiết kiệm 
năng lượng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và không 
khí mát tự nhiên thông qua việc mở rộng cửa sổ, lắp 
kính,.. Đồng thời, việc nâng cấp hệ thống điện khác 
bằng các thiết bị hiện đại và tiết kiệm điện năng cũng 
rất được coi trọng.  

+ Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên và 
người lao động sử dụng hiệu quả và tiết kiện điện năng, 
từ đó xây dựng thói quen và văn hóa tiết kiệm điện 
năng tại Tổng Công ty.

Nhằm mục tiêu phát triển bền vững, Tổng Công ty xác 
định rõ trách nhiệm duy trì và bảo vệ “mảng xanh” của 
môi trường và khu dân cư. Từ đó, Tổng Công ty thường 
xuyên phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty thực hiện 
công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi 
trường của nhân viên và người lao động; tiến hành triển 
khai chương trình Giờ trái đất và đẩy mạnh nhiều chiến 
dịch, chính sách tiết kiệm năng lượng khác.

Ngoài ra, Tổng Công ty luôn chủ động kiểm tra định kỳ 
việc thực hiện xử lý rác thải, nước thải; tuân thủ đúng và 
nghiêm ngặt các quy định, các văn bản luật về bảo vệ 
môi trường. Trong năm 2020, Tổng Công ty đã thực hiện 
tốt công tác trên và không bị xử lý vi phạm quy định về 
môi trường.

Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường
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Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Tổng Công ty luôn hướng về cộng đồng với mong muốn đóng góp một 
phần trách nhiệm, chung tay góp phần phát triển cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn cho người dân. Thêm vào đó, 
Tổng Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo đúng 
thời gian quy định của Nhà Nước.

Trong nhiều năm qua, Tổng Công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng thông quan việc góp phần 
tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương; tích cực thực hiệc các hoạt động hỗ trợ xã hội, từ 
thiện, trao học bổng,… 

Bên cạnh đó, Tổng Công ty luôn chú trọng đến 
đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ quản lý, 
nhân viên và người lao động thông qua các hành 
động thiết thực sau:

TRÁCH NHIỆM 
VỚI MÔI TRƯỜNG 
VÀ CỘNG ĐỒNG
 CỦA CHỦ SỞ HỮU

Chính sách liên quan đến người lao động

Bên cạnh những chế độ và chính sách phù hợp, nhằm tạo động lực và duy trì sự gắn bó của từng nhân viên và 
người lao động, Tổng Công ty đề cao việc tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao kĩ năng, các hoạt động thể 
thao, vui chơi ý nghĩa,..

+ Luôn quan tâm đến sức khỏe người lao động 
thông qua việc trang bị đầy đủ các thiết bị và dụng 
cụ bảo hộ lao động cho cán bộ nhân viên; thường 
xuyên tổ chức kiểm tra, thực hiện các biện pháp 
an toàn lao động tại đơn vị; tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ cho người lao động. Ngoài ra, Tổng Công 
ty còn thường xuyên phối hợp với Công đoàn tổ 
chức thăm hỏi cán bộ nhân viên ốm đau, hiếu hỉ,…

+ Quy định rõ ràng về các chính sách phúc lợi, 
lương thưởng của cán bộ nhân viên. Công việc 
được phân công một cách rõ ràng, cụ thể và phù 
hợp với năng lực mỗi cá nhân; đồng thời, các quy 
chế lương thưởng được chuẩn hóa theo từng vị trí 
công việc, năng lực, hiệu quả lao động của từng 
cá nhân nhằm đảm bảo tính phù hợp, công bằng 
và minh bạch.

+ Số lượng người lao động của Tổng Công ty là:

Tổng Công ty luôn tạo ra môi trường làm việc năng 
động, sáng tạo và chuyên nghiệp; là nơi tất cả nhân viên 
và người lao động sẵn sàng phát huy tối đa tiềm năng 
của bản thân, cùng đồng tâm hiệp lực góp sức vì mục 
tiêu phát triển bền vững của Tổng Công ty.    

Tổng Công ty luôn đề cao công tác đào tạo và phát triển 
đội ngũ nhân sự thông qua các buổi trao đổi, chia sẻ, 
các hội thảo chuyên ngành,… nhằm khuyến khích cán 
bộ quản lý, nhân viên và người lao động tự tìm tòi, học 
hỏi, trau dồi và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên 
môn và kỹ năng nghiệp vụ của bản thân, từ đó góp phần 
nâng cao chất lượng và năng lực của lực lượng lao động, 
hướng đến thực hiện các mục tiêu chiến lược của Tổng 
Công ty.

+ Mức lương trung bình: đồng/người/tháng.

48

22.400.000
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
STT Thành viên Chức vụ Ngày bắt đầu là thành viên

I Hội đồng quản trị

1 Hà Văn Thuận Chủ tịch HĐQT 12/06/2020

2 Lý Thanh Châu Thành viên HĐQT 26/10/2018

3 Nguyễn An Định Thành viên HĐQT 31/07/2019

4 Trần Hồng Khôi Thành viên HĐQT 12/06/2020

5 Võ Hồng Cường Thành viên HĐQT 26/10/2018

6 Trần Việt Anh Thành viên HĐQT 31/07/2019

7 Nguyễn Văn Thiền Thành viên HĐQT 26/10/2018

8 Mai Hữu Tín Thành viên HĐQT 26/10/2018

9 Lê Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT độc lập 26/10/2018

II Ban kiểm soát

1 Nguyễn Thế Sự Trưởng Ban kiểm soát 26/10/2018

2 Phan Ngọc Hanh Thành viên Ban kiểm soát 26/10/2018

3 Lê Văn Minh Thành viên Ban kiểm soát 12/06/2020

III Ban điều hành

1 Nguyễn An Định Tổng Giám đốc 16/04/2020

2 Lý Thanh Châu Phó Tổng Giám đốc 26/10/2018

3 Nguyễn Mai Khánh Trình Giám đốc Tài chính 01/11/2018

4 Nguyễn Hồng Anh Giám đốc Nhân sự - Hành chính 01/11/2018

5 Huỳnh Hữu Hùng Giám đốc Phát triển dự án 01/11/2018

6 Đỗ Thị Thanh Thúy Kế toán trưởng 01/11/2018

DANH SÁCH HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT

Tính đến thời điểm 31/12/2020, danh sách HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát như sau:
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông HÀ VĂN THUẬN
Chủ tịch HĐQT

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

Ngày sinh: 13/11/1970
Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú: 101a đường Bình Thới, Phường 
11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác:
03/1999 - 01/12/2016: Chuyên viên, phó phòng, 
trưởng phòng Phong Tài chính - Kế hoạch Thuận An 
tỉnh Bình Dương;
07/2016 - 12/2016: Đại biểu HĐND Thị xã Thuận An 
nhiệm kỳ 2016 - 2021;
12/2016 - 2020: Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình 
Dương;
30/06/2020 đến nay: Tổng Giám đốc và Thành viên  
HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư & Quản lý Dự án 
Bình Dương;
6/2020 - nay: Chủ tịch Tổng Công ty SX-XNK Bình 
Dương.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:
Không có

Ông LÝ THANH CHÂU
Thành viên HĐQT

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 5.200 cổ phần

Ngày sinh: 26/02/1982
Nơi sinh: Bình Dương 
Địa chỉ thường trú: C92A, khu phố Bình Đức 1, Phường 
Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Quá trình công tác:
2004 – 2006: Nhân viên phòng Tài chính – kế toán 
Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương TNHH MTV;
2006 – 2008: Kế toán trưởng CTCP Công nghiệp và 
Dịch vụ Bình Dương;
2008 – 2014: Kế toán trưởng Công ty TNHH 
Ascendas – Protrade (nay là Công ty TNHH MTV 
Quốc tế Protrade);
2014 – 11/2018: Thành viên HĐTV kiêm Phó TGĐ 
Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - TNHH MTV;
11/2018 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương - 
CTCP.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:
Không có

Ông NGUYỄN AN ĐỊNH
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 112.633 cổ phần

Ngày sinh: 27/07/1977
Nơi sinh: Tuyên Quang
Địa chỉ thường trú: Căn hộ Newhorizon-Becamex 
center, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương.

Quá trình công tác:
1999-2000:  Kế toán Công ty TNHH Chấn Kiệt (Chaki 
Co.,ltd ); 
2000-2001: Kế toán trưởng Công ty Liên Doanh Phú 
Diệu; 
2001-09/2003: Kế toán trưởng Công ty TNHH Chean 
Yuan Việt Nam tại Khu công nghiệp Đồng An;
09/2003-12/2006: Kế toán trưởng Xí nghiệp Cao su 
Bến Cát;
01/2007-10/2016: Kế toán trưởng, Phó Giám đốc, 
Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bến Cát; 
10/2016-4/2020: Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám 
đốc , Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đầu tư & 
Quản lý dự án Bình Dương;
4/2020 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốcTổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác: 
Chủ tịch HĐQT CTCP May mặc Bình Dương;
Thành viên HĐTV Công ty  TNHH MTV Quốc tế 
Protrade;
Thành viên CTCP Thương mại Thuận An.
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Ngày sinh: 26/6/2979
Nơi sinh: Long An
Địa chỉ thường trú: A80C, đường Bình Nhâm 18, KP 
Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương.

Ngày sinh: 02/09/1965
Nơi sinh: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 679, tổ 84, Nguyễn Tri Phương, 
Khu 9, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương.

Quá trình công tác:
2000 – 2001: Cán bộ nghiên cứu tại Viện khoa học Việt Nam;
2001 – 2003: Trưởng phòng ISO tại Công ty TNHH Liwayway;
2003 – 2012: Chuyên gia tư vấn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ;
2012-2016: Phó Văn phòng HĐQT, GĐ nhân sự, PGĐ Khối 
GS&QLRR tại Ngân hàng TMCP Việt Á;
2012-2016: Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ 
và Khai thác tài sản VAB;
05/2016 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ 
Du lịch Phú Tọ (Công viên Văn hóa Đầm Sen);
09/2018 đển nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần SAM 
Holdings.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:
Chủ tịch HĐQT CTCP Phú Hữu Gia; 
Thành viên HĐQT CTCP Địa ốc Sacom; 
Tổng giám đốc CTCP Dây và Cáp Sacom;
Chủ tịch HĐQT CTCP Sacom - Tuyền Lâm.
Chức vụ tại tổ chức niêm yết khác:
Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ; 
Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh; 
Thành viên HĐQT CTCP Công viên nước Đầm Sen; 
Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - 
Thương mại Củ Chi;
Tổng Giám đốc CTCP SAM Holdings;  
Thành viên HĐQT CTCP Sametel. 

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông TRẦN HỒNG KHÔI
Thành viên HĐQT

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 5.500 cổ phần

Quá trình công tác:
11/2005 – 12/1006: Chuyên viên Sở Bưu chính – 
Viễn Thông tỉnh Lon An; 
01/2007 – 03/1012: Thanh tra viên, Phó Chánh 
thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long 
An;
04/2012 – 08/2013: Nhân viên Tổng Công ty Sản 
xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV;
09/2013 – 10/2018: Phó Phòng Hành chính Tổng 
Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương 
TNHH MTV;
11/2018 đến nay: Trưởng Phòng Hành chính Công ty 
TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:
Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH MTV Đầu 
tư & Quản lý Dự án Bình Dương.

Ông VÕ HỒNG CƯỜNG
Thành viên HĐQT

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

Quá trình công tác:
1986 – 2004: Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gỗ 3/2;
2004 -11/2018: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 
CTCP Hưng Vượng;
11/2018 – nay: Thành viên HĐQT Tổng Công ty SX – 
XNK Bình Dương - CTCP.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hưng Vượng;
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH sân golf Palm Sông 
Bé;
Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Phát Triển Tân
Thành.

Ông TRẦN VIỆT ANH
Thành viên HĐQT

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

Ngày sinh: 15/09/1978
Nơi sinh: Hưng Yên
Địa chỉ thường trú: 275, tổ 19, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Ông NGUYỄN VĂN THIỀN
Thành viên HĐQT

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 1.500.000 cổ 
phần, tương đương 0,50% VĐL

Ngày sinh: 31/12/1957
Nơi sinh: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 72/3, KP1, Phường Tân 
Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Quá trình công tác:
1976 – 1977: Công nhân khảo sát địa hình Sở 
Tủy lợi Sông Bé;
1977 – 1979: Sinh viên Trường Trung học Thủy 
lợi 3 Mỹ To – Tiền Giang;
1979 – 1990: Phó Trưởng phòng Phòng Nông 
Lâm Tủy Lợi Tx. Tủ Dầu Một;
1990 – 1996: Phó Giám đốc Xí nghiệp Điện 
Nước Nhà ở và Công trình công cộng;
1996 – 2003: Giám đốc Công ty Cấp nước 
Sông Bé;
2003 – 2016: Chủ tịch HĐTV, Công ty TNHH 
MTV Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương;
2016 - 11/2018: Chủ tịch HĐQT, CTCP Nước – 
Môi trường Bình Dương;
11/2018 – nay: Thành viên HĐQT Tổng Công 
ty SX – XNK Bình Dương - CTCP.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác: 
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nước – Môi 
trường Bình Dương.
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông MAI HỮU TÍN
Thành viên HĐQT

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

Ngày sinh: 27/08/1969
Nơi sinh: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 254/2 Thích Quảng Đức, Phường 
Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương.

Quá trình công tác:
12/1988 – 08/1992: Phiên dịch Tiếng Anh Liên hiệp 
Cty XNK Sông Bé;
08/1992 – 11/1992: Giám đốc Điều hành Công ty 
May sông Bé;
12/1992 – 05 1993: Đại diện Tương Mại VPĐD Công 
ty Nidera;
06/1993 – 09/1994: Giám đốc Điều hành Công ty Phi 
Long;
10/1994 – 08/1995: Giám đốc Điều hành Công ty CP 
Hoàng Gia;
09/1995 – 08/1998: Phó Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH TOA;
09/1998 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
CTCP Đầu tư U&I;
11/2018 – nay: Thành viên HĐQT Tổng Công ty SX – 
XNK Bình Dương - CTCP.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư 
U&I.

Ông LÊ TRỌNG NGHĨA
Thành viên HĐQT độc lập

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

Ngày sinh: 27/09/1990
Nơi sinh: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 266/16 Đại Lộ Bình Dương, Tổ 
3, Khu 2, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Bình Dương.

Quá trình công tác:
06/2013 – 11/2015: Nhân viên phòng tài chính – kế 
toán Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương TNHH MTV;
12/2015 – 11/2017: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu 
tư và Phát triển Tân Thành;
12/2017 – 05/2020: Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu 
tư và Phát triển Tân Thành;
05/2020 – nay:  Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát 
triển Tân Thành.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:
Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Tân 
Thành.
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Ông PHAN NGỌC HANH
Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

Ngày sinh: 1979
Nơi sinh: TP. HCM
Địa chỉ thường trú: Số 4/19/2A, Đường số 3, Khu phố 
5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác:
2015 – nay: Kế toán trưởng, CTCP Hưng Vượng;
11/2018 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Tổng 
Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:
Kế toán trưởng CTCP Hưng Vượng.

Ông LÊ VĂN MINH
Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

Ngày sinh: 09/05/1975
Nơi sinh: Khánh Hòa
Địa chỉ thường trú: 7A đường Linh Đông, Phường 
Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác:
1999 – 2000: Kế toán viên Công ty TNHH MEREA;
2000 – 2003:  Kế toán trưởng Công ty TNHH MEREA;
2003 – 2004: Kế toán trưởng Công ty Sáng 
Tạo(CREAD); 
2005 – 2006: Chuyên viên tư vấn Triển Khai phần 
mềm quản trị DN (ERP) - Công ty CP Định Gia NÉT 
(DIGINET); 
2006 – 2008: Giám đốc Tài chính Công ty CP Tập 
đoàn Khải Toàn (KTG);
2008 – 2010: Giám đốc Tài chính Công ty CP Thời 
trang Việt (VFC); 
2010 – 2014: Giám đốc Tài chính Công ty TNHH 
YUJIN VINA;
2015 – 2016: Giám đốc Tài chính Công ty TNHH 
MASTERBATCH Việt Nam;
2016 – 2017: Tổng Giám đốc Công ty ECI Saigon; 
2017 – 2019: Giám đốc Tài chính Công ty CP TĐ KNG 
Trường Thành. 

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác: 
Phó Giám đốc Tài chính Công ty CP SAM Holdings.

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

Ngày sinh: 1978
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Địa chỉ thường trú: 10/B Khu tập thể Công ty SX-
XNK Bình Dương, Khu phố Đông Tư, Phường Lái 
Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Ông  NGUYỄN THẾ SỰ
Trưởng Ban Kiểm soát

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 6.700 cổ phần

Quá trình công tác:
2000 – 2006: Nhân viên phòng TC-KT, Tổng Công ty 
SX-XNK Bình Dương TNHH MTV;
2000 – 2006: Kế toán trưởng, Tổng Công ty SX-XNK 
Bình Dương TNHH MTV;
2010 – 11/2018: Kiểm soát viên, Tổng Công ty SX-
XNK Bình Dương TNHH MTV;
11/2018 – nay: Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty 
SX-XNK Bình Dương - CTCP.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:
Không có
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Quá trình công tác:
2006 – 2008: Trợ lý kiểm toán viên Công ty TNHH 
Kiểm toán RSM Việt Nam;
2008 – 2013: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm 
toán Deloitte Việt Nam;
2013 – 2014: Phó phòng Kiểm toán Công ty TNHH 
Kiểm toán Vaco;
2014 – 2015: Trưởng bộ phận Doanh thu Công ty cổ 
phần Hàng không Vietjet;
2015 – 11/2018: Chuyên viên phòng TC-KT Tổng 
Công ty SX-XNK Bình Dương –TNHH MTV;
11/2018 – nay: Giám đốc tài chính Tổng Công ty SX-
XNK Bình Dương - CTC.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác: 
Không có

Ông NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH
Giám đốc Tài chính 

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 5.200 cổ phần

Ngày sinh: 02/7/1984
Nơi sinh: Khánh Hòa
Địa chỉ thường trú: Đường Hoàng Diệu, Phường 8, 
Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

• Ông NGUYỄN AN ĐỊNH – Tổng Giám đốc (Xem lại phần lý lịch Hội Đồng Quản Trị);
• Ông LÝ THANH CHÂU – Phó Tổng Giám đốc (Xem lại phần lý lịch Hội Đồng Quản Trị);

Ông HUỲNH HỮU HÙNG
Giám đốc Phát triển dự án

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 11.300 cổ phần

Ngày sinh: 27/3/1979
Nơi sinh: Quảng Nam
Địa chỉ thường trú: Đường Đỗ Nhuận, Phường Sơn 
Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác:
2002 – 2004: Cán bộ kỹ thuật, Công ty Vận tải và Xây 
dựng Công trình giao thông
2004 – 2011: Phó phòng QLDA, CTCP Tư vấn thiết 
kế và Xây dựng CIDECO;
2011 – 11/2018: Phó Giám đốc Ban đầu tư QLDA, 
Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương;
11/2018 – nay: Giám đốc Phát triển dự án, Tổng 
Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác 
Không có

Ông NGUYỄN HỒNG ANH
Giám đốc Nhân sự - Hành chính

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 5.000 cổ phần

Ngày sinh: 06/06/1968
Nơi sinh: Thừa Thiên – Huế
Địa chỉ thường trú: Đường 3/2, KP. Đông Tư, Phường 
Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Quá trình công tác:
2004 – 2006: Trưởng phòng NS – HC Công ty may 
mặc Bình Dương; 
2006 – 2016: Giám đốc NS – HC Công ty may mặc 
Bình Dương;
2016 – 11/2018: Giám đốc NS – HC Tổng Công ty 
SX-XNK Bình Dương TNHH MTV;
11/2018 – nay: Giám đốc NS – HC Tổng Công ty SX-
XNK Bình Dương - CTCP.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác 
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại 
Thuận An

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH

Bà ĐỖ THỊ THANH THÚY
Kế toán trưởng

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 6.100 cổ phần

Ngày sinh: 05/11/1985
Nơi sinh: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: Đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, Tổ 3, Khu phố 9, Phường Phú Hòa, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Quá trình công tác:
2005 – 2017: Nhân viên phòng TC-KT Tổng 
Công ty SX-XNK Bình Dương;
2017 – 11/2018: Kế toán trưởng Tổng Công ty 
SX-XNK Bình Dương - TNHH MTV;
11/2018 - nay: Kế toán trưởng Tổng Công ty 
SX – XNK Bình Dương - CTCP.

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác: 
Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương 
mại Thuận An.
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STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ lao động

1 Trình độ trên đại học 2 4,17%

2 Trình độ đại học 15 31,25%

3 Trình độ cao đẳng 1 2,08%

4 Trình độ lao động phổ thông 30 62,50%

II Theo loại hợp đồng lao động

1 Hợp đồng không thời hạn 32 66,67%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 9 18,75%

3 Hợp đồng xác định (từ 1-3 năm) 7 14,58%

III Theo giới tính

1 Nam 33 68,75%

2 Nữ 15 31,25%

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Chính sách tuyển dụng Với phương châm “nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự 
thành bại của Doanh nghiệp”,  Tổng Công ty luôn chú trọng đến công tác 
đào tạo, tập trung đổi mới, nâng cấp, bổ sung hệ thống chính sách nhân 
sự nhằm phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài gia nhập và gắn bó 
lâu dài với Tổng Công ty. Theo đó, hằng năm, Tổng Công ty luôn đề ra kế 
hoach tuyển dụng phù hợp với nhu cầu công việc, kế hoạch hoạt động 
đã đề ra.

Chính sách đào tạo Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Tổng Công ty luôn có 
những chính sách đào tạo cán bọ nhân viên hợp lý, bài bản về cả chuyên 
môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm khác. Tại Tổng Công ty, toàn thể cán bộ 
nhân viên đều được đào tạo ngay từ khi gia nhập, được trau dồi kỹ năng 
và thoải mái phát huy năng lực tiền ẩn của bản thân, điều này không chỉ 
giúp mỗi các nhân người lao động phát triển bản thân mà còn giúp chất 
lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao.

Chính sách đãi ngộ 
và phúc lợi

Tổng Công ty luôn cam kết và đảm bảo duy trì các quyền lợi chính đáng 
cho người lao động. Trong nhiều năm qua, Tổng Công ty đã thực hiện đầy 
đủ các nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động theo 
quy định hiện hành của Luật lao động như: xây dựng chính sách lương, 
thưởng phù hợp với vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của 
cán bộ nhân viên; trích nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty  luôn chú trọng việc xây dựng môi trường 
làm việc năng động, chuyên nghiệp, an toàn, nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho cán bộ nhân viên được an tâm làm việc, đoàn kết, đồng tâm 
hiệp lực vì mục tiêu chung – đưa Tổng Công ty ngày càng vững mạnh. 
Tổng Công ty rất chú trọng việc xây dựng chính sách khen thưởng công 
bằng, xứng đáng đối với cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc trong 
công tác.

Năm Tổng số lượng người lao động (người) Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng)

2019 88 24.313.090

2020 48 22.400.000

Ngoài ra, Tổng Công ty cũng luôn duy trì các chính sách an toàn lao động 
(nhân viên được trang bị đầy đủ các thiết bị làm việc, phương tiện bảo hộ 
lao động, vệ sinh lao động cần thiết) và phúc lợi khác nhằm nâng cao đời 
sống cho cán bộ công nhân viên.

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THU NHẬP BÌNH QUÂN

Theo hợp đồng lao động

Theo giới tính

68,75% Nam

31,25% Nữ

66,67 %
Hợp đồng không thời hạn

18,75% 
Hợp đồng thời vụ 

(dưới 1 năm)

14,58% 
Hợp đồng xác định 

(từ 1-3 năm)

Theo trình độ lao động

 4,17 %
               Trình độ  trên đại học

31,25% 
Trình độ đại học

62,50% 
Trình độ lao động phổ thông

2,08% 
Trình độ cao đẳng
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong năm qua, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động nghiêm trọng do đại dịch Covid-19  bùng phát từ cuối năm 
2019 và kéo dài đến hết năm 2020. Tình hình sức khỏe, an toàn của công dân toàn cầu bị ảnh hưởng trầm trọng, từ đó 
gián tiếp gây áp lực lên sức khỏe nền kinh tế trên toàn thế giới, buộc hàng loạt quốc gia phải đóng cửa, đẩy kinh tế thế 
giới lâm vào suy thoái. Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bợi những biến động này, tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo đúng đắn và 
kịp thời của Chính phủ trong Công tác phòng chống dịch bệnh, nước ta được xem là điểm sáng trong bức tranh kinh 
tế ảm toàn toàn cầu khi GDP đạt 2,91%, CAGR đạt 6,75%. Mặc dù chịu ảnh hưởng thấp hơn so với các quốc gia trong 
khi vực và trên thế giới, song các kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chịu nhiều ảnh 
hưởng từ biến động này, trong đó có Tổng Công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu Bình dương – Công ty cổ phần.

Đồng thời, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty với ngành nghề kinh doanh trong 03 lĩnh vực nông nghiệp, công 
nghiệp và dịch vụ cũng đối mặt với sự suy giảm nguồn thu từ giãn cách xã hội, khi vừa phải phòng chống dịch bệnh, 
vừa phải duy trì lực lượng lao động đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Với những định hướng đúng đắn của Hội 
đồng quản trị cùng sự quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên, Tổng Công ty đã đạt được 
kết quả kinh doanh như sau: lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 421,49 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với kế 
hoạch, lợi nhuận sau thuế  và lãi cơ bản trên cổ phiếu của Tổng Công ty được ghi nhận lần lượt  là 430,68 tỷ đồng và 
1.398 đồng, bằng 246,96% và 241,87% so với kế hoạch năm 2020.

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

            ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu
31/12/2019 31/12/2020

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn 2.659.680 46,89% 2.241.391 34,67%

Tài sản dài hạn 3.013.024 53,11% 4.223.195 65,33%

Tổng tài sản 5.672.705 100,00% 6.464.586 100,00%

Tổng tài sản của Tổng Công ty tăng liên tục trong giai đoạn 2018 – 2020 và đạt 6.465 tỷ đồng, tăng 13,96% so với 
năm 2019, trong đó có sự biến động đối lập giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.
Trong năm, Tổng Công ty gia tăng khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng có giá trị 727 tỷ đồng tại các ngân hàng 
thương mại với lãi suất 2,9% đến 3%/năm. Mặt khác, Tổng Công ty đã thu hồi toàn bộ khoản phải thu từ việc hủy hợp 
đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty Đầu tư và Phát triển Tân Thành, đồng thời việc, thực hiện điều khoản Hợp 
đồng đảm bảo giá trị ngoại tệ tương lai giữa Tổng Công ty và CTCP Hưng Vượng đã tác động giảm tài sản ngắn hạn 
cả Tổng Công ty. Theo đó, tài sản ngắn hạn giảm 15,73% xuống còn 2.241 tỷ đồng. 
Tài sản dài hạn tăng 40,16% lên 4.223 tỷ đồng, chủ yếu do Tổng Công ty thực hiện hợp nhất kinh doanh với Công ty 
Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào làm gia tăng giá trị tài sản cố định hữu hình và xây dựng cơ bản dở dang dài hạn.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu
Kế hoạch 
năm 2020

Thực hiện 
năm 2020

TH2020/
KH2020

1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ              1.389.356        961.523 69,21%

2 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ                  266.767   97.122 36,41%

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                  207.405             421.488 203,22%

4 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                  214.766             447.383 208,31%

5 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp                  174.392             430.683 246,96%

-Lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số                      1.099                 2.205 200,65%

-Lợi nhuận thuộc về công ty mẹ                  173.293             428.478 247,26%

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - EPS (ĐVT: đồng)                         578                 1.398 241,87%

Tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn

46,89%53,11

NĂM 2019

34,67%65,33%

NĂM 2020

 ĐVT: triệu đồng



2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Protrade Corp

61 622020 Protrade

ĐVT: ngàn đồng

Tài sản cố định hữu hình
31/12/2020

Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ Nguyên giá

Nhà cửa, vật kiến trúc 967.819 504.526 52,13%

Máy móc, thiết bị 151.807           64.106 42,23%

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 134.604            59.143 43,94%

Thiết bị, dụng cụ quản lý  5.223                  777 14,87%

TSCĐ khác 18.433               3.111 16,88%

Vườn cây lâu năm 1.030.720       917.840 89,05%

Tổng cộng 2.308.606 1.549.502 67,12%

Chỉ tiêu
31/12/2019 31/12/2020

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ phải trả 2.509.953 44,25% 2.438.922 37,73%

+Nợ ngắn hạn 2.268.677 39,99% 1.904.288 29,46%

+Nợ dài hạn 241.276 4,25% 534.634 8,27%

Vốn chủ sở hữu 3.162.751 55,75% 4.025.664 62,27%

Tổng nguồn vốn 5.672.705 100,00% 6.464.586 100,00%

Nợ phải trả
Tổng nợ phải trả củaTổng Công ty năm 2020 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, giảm 2,83%, chủ yếu do nợ 
ngắn hạn đã giảm 16,06% cuống còn 1.904 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 151 
tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với năm 2019, điều này cho thấy được áp lực về chi phí lãi vay của Tổng Công ty 
đang giảm dần.
Mặt khác nợ dài hạn lại có xu hướng tăng, chủ yếu đến từ khoản mục thuế thu nhập hoãn lại phải trả trị giá 211 
tỷ đồng, tương đương với mức tăng 85,16% so với  cùng kỳ năm trước, tuy nhiên nợ dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng 
nhỏ trong cơ cấu nợ phải trả nên không có tác động đáng kể.

Vốn chủ sở hữu
Trong năm, kết quả hoạt động kinh doanh khả quan với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 431 tỷ đồng đã giúp khoản 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này tăng 336 tỷ đồng, đồng thời với sự tăng trưởng trong khoản mục quỹ 
đầu tư và phát triển đã dẫn đến giá trị nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 đạt 6.465 tỷ đồng, tương đương với mức 
tăng 27,28% so với năm 2019.

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

ĐVT: ngàn đồng

Tài sản cố định vô hình
31/12/2020

Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ Nguyên giá

Quyền sử dụng đất 713.871 636.942 89,22%

Phần mềm kế toán 4.023 1.185 29,45%

Tổng cộng 717.894 638.127 88,89%

TÌNH HÌNH TÀI SẢN TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

ĐVT: triệu đồng

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

9,61%90,39%

NĂM 2019

34,67%65,33%

NĂM 2020
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Quy chế nội bộ
• Xây dựng và hình thành văn hóa doanh nghiệp đối với Tổng 

Công ty.
• Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ của 

Tổng Công ty phù hợp với trình độ quản lý doanh nghiệp, 
đảm bảo tính minh bạch, công khai, tăng cường kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện các quy chế, tổ chức đánh giá nhân 
viên theo định kỳ.

• Xây dựng quy chế tuyển dụng lao động, bảng mô tả công 
việc theo từng chức danh và chuẩn hóa hệ thống mẫu biểu 
sử dụng trong Tổng Công ty.

Đào tạo nguồn nhân lực
• Tổ chức đào tạo chuyên môn các kỹ năng về quản lý vốn 

đầu tư, quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án đầu tư.
• Xây dựng chiến lược dài hạn phát triển nguồn nhân lực.

Áp dụng công nghệ mới 
vào quản trị nội bộ

• Nâng cấp, cập nhật thường xuyên, nhanh chóng trang thông 
tin điện tử của Tổng Công ty.

• Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý công việc trong 
Tổng Công ty.

Quản lý và sử dụng 
đất đai

• Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư để nhanh 
chóng đưa vào khai thác, nâng cao hiểu quả sử dụng đất, đặc 
biệt chú trọng tới các dự án có lợi thế về địa lý và môi trường 
kinh doanh.

• Quy hoạch tổng thể và chi tiết các dự án đầu tư gắn liền với 
quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên quy hoạch phát triển các 
ngành nghề kinh doanh chính và có hiệu quả nhằm phục vụ 
cho mục tiêu phát triển bền vững của Tổng Công ty.

Quản trị tài chính
• Rà xoát định kỳ các định mức chi phí, chú trọng tiết kiệm chi 

phí trong quá trình hoạt động kinh doanh, tăng sức cạnh tra-
nh và hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty.

• Tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý tài chính, thường 
xuyên tăng cường công tác quản lý, bảo toàn phát triển vốn 
và tài sản.

• Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực và tăng thu nhập cho người lao động.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ 
CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
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Kế hoạch phát triển 
trong tương lai

STT Lĩnh vực hoạt động ĐVT Năm 2021

Công ty mẹ

1 Vốn điều lệ Triệu đồng  3.000.000 

2 Tổng doanh thu Triệu đồng  411.771 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng  237.756 

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng  237.756 

Hợp nhất

1 Vốn điều lệ Triệu đồng  3.000.000 

2 Tổng doanh thu Triệu đồng  2.105.741 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng  325.610 

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng  284.431 

5 Tỷ lệ chi trả cổ tức % 6%

• Tăng cường kỷ cương tài chính, 
quản lý chặt chẽ các khoản thu 
chi. Đồng thời có biện pháp tích 
cực để thực hiện tiết kiệm triệt để 
các khoản chi. Tổ chức điều hành 
quản lý chi theo hướng, minh bạch, 
tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện 
cắt giảm các khoản chi không cần 
thiết.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 
2021 CỦA CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT

• Thực hiện theo đúng Luật Doanh 
Nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy 
định về quản trị doanh nghiệp 
trong điều hành và các hoạt động 
của Tổng Công ty.

• Tập trung cao độ cho công tác đấu 
thầu, lập kế hoạch và phân công 
hợp lý. Tập trung nguồn lực để thi 
công nhằm đạt và vượt mục tiêu đề 
ra.

• Nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm và dịch vụ, áp dụng khoa 
học công nghệ tiên tiến để tăng 
khả năng cạnh tranh.

• Đảm bảo hoàn thành và bàn giao 
các công trình đã cam kết với chủ 
đầu tư. Tiếp tục giải quyết dứt điểm 
công tác quyết toán các công trình 
còn tồn đọng.

Kế hoạch tổng quát



2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Protrade Corp

67 68

VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
LIÊN QUAN ĐẾN

TRÁCH NHIỆM 

Song song với sự phát triển nhanh chóng của các khu Công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp,… 
môi trường đang dần bị ô nhiễm nghiêm trọng, điển hình là sự biến đổi về khí hậu và 
hệ sinh thái. Nhận thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên đối 
với cuộc sống và sức khỏe của con người, bên cạnh nỗ lực phát triển kinh doanh, Tổng 
Công ty đã chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền đến từng cán bộ nhân viên, người lao 
động, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về môi trường, dần thay đổi các 
thiết bị tiết kiệm năng lượng, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm thân thiện 
với môi trường,…

Nhận thấy người lao động là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững 
của Tổng Công ty, chính sách lương thưởng của người lao động được Tổng Công ty 
xây dựng một cách phù hợp với nâng suất và hiệu quả làm việc của từng cá nhân, đồng 
thời, Tổng Công ty đảm bảo các chính sách phúc lợi  theo quy định pháp luật và điều lệ 
Công ty. Bên cạnh đó, Tổng Công ty luôn tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên có môi 
trường làm việc thoái mái, an toàn, được cống hiến và học hỏi sáng tạo, từ đó xây dựng 
đội ngũ lao động chất lượng cao, hướng đến phát triển vững mạnh trong tương lai.
Đồng thời, Tổng Công ty cũng phối hợp với Công đoàn nhằm chăm sóc đời sống tinh 
thần cho người lao động như:

 + Tổ chức du lịch nghỉ dưỡng định kỳ mỗi năm;
 + Tổ chức thăm hỏi cán bộ nhân viên ốm đau, hiếu hỉ; 
 + Trao tặng học bổng cho các con em cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; 
 + Giám sát phục vụ chất lượng bữa ăn cho người lao động, thay đổi thực đơn hàng 

ngày, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng phục vụ, cải thiện suất ăn 
cho người lao động; 

 + Tổ chức thi đua thể thao văn nghệ nhân dịp các ngày lễ lớn.

Năm 2020, Tổng Công ty tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái của Tổng 
Công ty thông qua các hoạt động đóng góp cho cộng đồng tại địa phương như: 

 + Duy trì các hoạt động tài trợ quỹ học bổng, quỹ khuyến học, giúp đỡ các em có 
hoàn cảnh khăn trên địa bàn tỉnh;

 + Phối hợp với Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện, tình 
nghĩa, thực hiện tốt tinh thần lá lành đùm lá rách.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Đánh giá vấn đề liên quan đến người lao động

2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Protrade Corp

67 68



ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ4
71   Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt

         hoạt động của Tổng Công ty 

71   Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt 

         động của Ban Tổng Giám đốc 

73   Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng 

         quản trị

2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Protrade Corp



2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Protrade Corp

71 72

Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt 
hoạt động của Tổng Công ty

• Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đã mang đến cho Tổng 
Công ty động lực phát triển mới. Tổng Công ty đã tập trung hoạch 
định những chính sách và chiến lược phát triển trung, dài hạn, đánh 
giá các dự án của Tổng Công ty thực hiện có hiệu quả theo Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010, tiến tới hoàn thành kế 
hoạch đề ra năm 2021.

• Thêm vào đó, Tổng Công ty sẽ dựa trên những thế mạnh sẵn có 
về thương hiệu và uy tín để phát triển ngày càng vững mạnh, đồng 
thời liên tục đổi mới công nghệ, ứng dụng các giải pháp giúp nâng 
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm mang lại những dịch vụ, 
sản phẩm có chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt 
động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

• Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng 
lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về 
lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong 
việc quản lý và điều hành Tổng Công ty. Ban Tổng Giám đốc thể 
hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có sự phân công  
rõ ràng, các buổi họp giao ban định kỳ luôn được duy trì; quản lý và 
điều hành Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

• Hội đồng quản trị đã giao quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các 
vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định 
tại Điều lệ của Tổng Công ty và những quy định hiện hành của pháp 
luật, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công tác điều 
hành thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo trực tiếp 
tại các buổi họp của Hội đồng quản trị.

• Đánh giá chung: Để đạt được hiệu quả trên là do sự chỉ đạo của Hội 
đồng quản trị và sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Việc chỉ đạo, 
điều hành được đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn 
bạc và quyết định công việc công khai, minh bạch, tuân thủ theo 
đúng quy định của pháp luật.
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Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Chỉ tiêu
Kế hoạch 

BCTC hợp nhất 2021
Kế hoạch 

BCTC riêng 2021

Tổng doanh thu thuần  1.833.930.000.000  32.933.000.000 

Doanh thu hoạt động tài chính  271.331.000.000  378.838.000.000 

Thu nhập khác  480.000.000  -   

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  284.431.000.000  237.756.000.000 

Chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST

Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST

Thù lao HĐQT, BKS, các tiểu ban thuộc HĐQT, người quản trị 
công ty

 2.592.000.000 

Quỹ khen thưởng Ban Điều hành  324.000.000 

Chia cổ tức 6% VĐL

Định hướng của HĐQT 
cho năm 2021

• Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh 
có lãi và ổn định mức cổ tức hàng năm cho 
cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao 
động.

• Tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu, 
hình ảnh và uy tín của Tổng Công ty trên 
thị trường với các nhà đầu tư và công 
chúng.

• Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty quản 
lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quá 
trình đầu tư, tiết kiệm chi phí... nhằm đạt 
hiệu quả cao nhất.

• Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhân viên. 
Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với 
người lao động nhằm thu hút nhân tài và 
tạo sự gắn bó của người lao động đối với 
Tổng Công ty. Chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ 
công nghệ thông tin phục vụ.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ Số buối họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ 
tham dự họp Lý do không tham dự

1 Ồng Hà Văn Thuận Chủ tịch 3/3 100%

2        Ông Lý Thanh Châu Thành viên 6/6 100%

3        Ống Trần Hồng Khôi Thành viên 3/3 100%

4        Ông Nguyễn An Định Thành viên 6/6 100%

5        Ông Võ Hồng Cường Thành viên 5/6 83%

6        Ông Trần Việt Anh Thành viên 5/6 83%

7        Ông Nguyễn Văn Thiền Thành viên 5/6 83%

8        Ông Mai Hữu Tín Thành viên 5/6 83%

9        Ông Lê Trọng Nghĩa Thành viên 6/6 100%

10 Ông Nguyễn Văn Minh Thành viên 0/2 0% Cơ quan CSĐT tạm giam

11 Ông Trần Nguyên Vũ Thành viên 1/2 50% Cơ quan CSĐT tạm giam

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Protrade Corp

79 80

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung

1 21/NQ-HĐQT 
(Họp lần 01 năm 2020)

14/02/2020 (1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 (chưa kiểm toán);
(2) Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2020;
(3) Phê duyệt xử lý tổn thất hàng hóa tồn kho cây cảnh các loại;
(4) Phê duyệt đề nghị vay vốn cổ đông từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành;
(5) Thống nhất mốc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2 22/NQ-HĐQT
 (Lấy ý kiến bằng văn bản 
lần 01 năm 2020)

09/03/2020 Phê duyệt việc giải thể Xí nghiệp Cơ điện lạnh 3-2 và cho thuê tài sản, máy móc thiết 
bị của Xí nghiệp sau khi giải thể.

3 23/NQ-HĐQT(Họp lần 02 
năm 2020)

16/04/2020 Phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản 
trị tạm thời nhiệm kỳ 2018-2022 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình 
Dương – CTCP.

4 24/NQ-HĐQT
(Họp lần 02 năm 2020)

16/04/2020 Phê chuẩn việc miễn nhiệm Tổng giám đốc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu 
Bình Dương – CTCP, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty và bầu Tổng giám 
đốc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, người đại diện theo 
pháp luật của Tổng Công ty.

5 25/NQ-HĐQT
(Họp lần 02 năm 2020)

16/04/2020 Phê duyệt điều chỉnh danh sách bổ nhiệm người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các 
doanh nghiệp.

6 26/NQ-HĐQT
(Họp lần 03 năm 2020)

05/05/2020 Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2020.

7 27/NQ-HĐQT
(Họp lần 03 năm 2020)

05/05/2020 Thống nhất báo cáo về công tác chuẩn bị và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020;
Thống nhất dự thảo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 chờ kiểm toán; 
Quyết toán quỹ lương Ban điều hành và CB-CNV năm 2019;
Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Phê duyệt quỹ lương kế hoạch 
của Ban Điều hành và CB-CNV năm 2020;
Thống nhất chọn dịch vụ tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp theo thư chào bán cổ 
phần DTVL từ Công ty CP Hưng Vượng; Thống nhất giải quyết vấn đề Hợp đồng giao 
dịch chi phí đền bù đất khu Gò Chai với Công ty U&I.

8 28/NQ-HĐQT
(Họp lần 03 năm 2020)

05/05/2020 Phê duyệt thông qua việc vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, bảo lãnh tại ngân hàng và 
các tổ chức tín dụng;

9 29/NQ-HĐQT
(Lấy ý kiến bằng văn bản 
lần 02 năm 2020)

14/05/2020 Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty Sản xuất 
– Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP đã được kiểm toán.

10 30/NQ-HĐQT
(Họp lần 04 năm 2020)

12/06/2020 Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 
2022.

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung

11 31/NQ-HĐQT
(Họp lần 04 năm 2020)

12/06/2020 (1) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
(2) Thông qua báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế 
hoạch kinh doanh năm 2020;
(3) Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
(4) Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát 
nhiệm kỳ 2018 – 2022;
(5) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
(6) Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2020;
(7) Thông qua Tờ trình Thông báo thù lao đã chi trả HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 
chi trả năm 2020;
(8)Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty SX 
– XNK Bình Dương – CTCP.

12 32/NQ-HĐQT
(Họp lần 05 năm 2020)

27/08/2020 (1) Thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2020 so với kế hoạch năm 2020;
(2) Thống nhất thay đổi người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty YCH-Protrade;
(3) Thống nhất báo cáo của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT về tình hình hoạt động năm 
2019 và kế hoạch năm 2020; Thống nhất tiếp tục thực hiện nghị quyết của HĐQT về 
việc thẩm định giá trị cổ phần của Bệnh viện Hạnh Phúc do Công ty CP Hưng Vượng nắm 
giữ, giao Ban TGĐ Tổng Công ty đánh giá và trình HĐQT quyết định.

13 33/NQ-HĐQT
(Họp lần 05 năm 2020)

27/08/2020 Thống nhất gia hạn thu tiền từ việc hủy hợp đồng mua 4% cổ phần của Công ty Tân 
Thành từ Công ty CP Hưng Vượng.

14 34/NQ-HĐQT
(Họp lần 05 năm 2020)

27/08/2020 Thống nhất thay đổi nhân sự Ban Thư ký của Hội đồng quản trị.

15 35/NQ-HĐQT
(Họp lần 06 năm 2020)

28/10/2020 (1) Thống nhất thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020 và ước 
thực hiện kết quả hoạt động SXKD quý 4/2020 và cả năm 2020;
(2) Thống nhất gia hạn thời gian bổ nhiệm người đại diện vốn tại Công ty CP May Mặc 
Bình Dương đối với Ông Nguyễn Hồng Anh (đại diện 48,89% vốn của Tổng Công ty)
(3) Thống nhất phê duyệt cho Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Tân Thành vay vốn 
cổ đông bổ sung hoạt động kinh doanh là 74.000.000.000 đồng, thời gian vay 12 tháng, 
lãi suất 9,25%/năm.

16 36/NQ-HĐQT
(Lấy ý kiến bằng văn bản 
lần 03 năm 2020)

13/11/2020 Thông qua việc mua lại 10,5% cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào, 
với giá mua từ 11.000 đồng/ cổ phần trở xuống từ Công ty Cổ phần Hưng Vượng. Giao 
Ban Tổng giám đốc công ty đàm phán với Công ty Cổ phần Hưng Vượng mua lại cổ phần 
nêu trên và tiến hành các thủ tục mua lại cổ phần theo đúng các quy định của pháp luật.

17 37/NQ-HĐQT
(Lấy ý kiến bằng văn bản 
lần 04 năm 2020)

04/12/2020 Thống nhất giao Ban TGĐ Tổng công ty trao đổi với Công ty CP Hưng Vượng để thống 
nhất mua cổ phần Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Việt Lào với mức giá 12.500 đồng/cổ 
phần và giao Ban TGĐ tiến hành các thủ tục mua lại cổ phần theo đúng các quy định của 
pháp luật.

18 38/NQ-HĐQT
(Lấy ý kiến bằng văn bản 
lần 05 năm 2020)

14/12/2020 Phê duyệt phê duyệt cho Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – 
CTCP chi trả tạm ứng 80% thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 
Ban thư ký của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP theo tờ trình số 160/TCTY, 
ngày 16/11/2020.
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HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT Thành viên BKS Chức vụ
Số buối họp 

BKS tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp
Lý do không 

tham dự

1 Ông Nguyễn Thế Sự Trường BKS 2/2 100%

2 Ông Phan Ngọc Hanh Thành viên BKS 2/2 100%

3 Ông Lê Văn Minh Thành viên BKS 0/1 0% Do bị bệnh

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

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát 
nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT đã tuân 
thủ theo đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Các Nghị quyết 
của HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo 
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đúng định 
hướng phát triển và đổi mới của Tổng Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các 
hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các 
cuộc họp định kỳ của HĐQT để triển khai các 
nghị quyết, quyết định của HĐQT; theo dõi và 
nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các 
báo cáo, văn bản gửi cho HĐQT.

Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành Tổng 
Công ty đều có kinh nghiệm và đã tham gia khoá 
đào tạo vế quản trị Công ty, tuân thủ đầy đủ cả 
quy định của pháp luật về quản trị Công ty đại 
chúng.

Các cuộc họp HĐQT đều triệu tập đầy đủ các 
thành viên HĐQT, BKS và hầu hết đều tham dự. 
Tài liệu được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm 
đúng theo thông báo mời họp.

HĐQT cũng chỉ đạo, đôn đốc Thư ký HĐQT công 
bố các thông tin đảm bảo theo đúng các quy định 
của pháp luật.

Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT phân công 
thành viên đảm trách việc liên hệ với cổ đông và 
thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Tổng 
Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, website 
Tổng Công ty; công bố thông tin, gửi email, điện 
thoại….

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối 
với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận 
lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 
tham gia các cuộc họp của HĐQT.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đã 
có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn và 
trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định 
của Pháp luật.

Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 
đến hoạt động của Tổng Công ty. Các báo cáo của Ban kiểm 
soát đều được gửi đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát 
đã thực hiện đúng chức năng do Pháp luật và Điều lệ Công 
ty quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng 
quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

81 82
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Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm 2020

TT Họ và tên Chức danh Thù lao
(ĐVT: đồng)

1 Ông Hà Văn Thuận Chủ tịch HĐQT 100.780.157

2 Ông Nguyễn An Định
Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc

880.177.323

3 Ông Trần Hồng Khôi Thành viên HĐQT 67.186.772

4 Ông Võ Hồng Cường Thành viên HĐQT 115.177.323

5 Ông Trần Việt Anh Thành viên HĐQT 115.177.323

6 Ông Nguyễn Văn Thiền Thành viên HĐQT 115.177.323

7 Ông Mai Hữu Tín Thành viên HĐQT 115.177.323

8 Ông Lê Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT 115 177.323

9 Ông Nguyễn Văn Minh (*) 71.985.827

10 Ông Lý Thanh Châu (*) 955.177.323

11 Ông Trần Nguyên Vũ (*) 342.536.006

12 Ông Huỳnh Thanh Hải (*) “

13 Ông Đinh Công Hoàng (*) “

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Việc quản trị  Tổng Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu chí nhằm 
đảm bảo được hoạt động của Tổng  Công ty một cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của Tổng Công ty 
và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của Tổng Công ty một cách hiệu quả, 
từ đó khuyến khích Tổng Công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, Tổng Công ty luôn tăng cường 
kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo 
thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị Công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, 
nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư. 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, VÀ 
BAN KIỂM SOÁT

(*) Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc đã miễn nhiệm trong năm 2020.
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T ỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Bình Dương, tháng 04 năm 2021

PROTRADE

NGUYỄN AN ĐỊNH
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