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PHỤ LỤC V

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (2015 – 2017)

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV
CAO SU DẦU TIẾNG

3700146377
-------

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

---------------

Số: Bình Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Năm báo cáo 2018

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 3 năm trước:

TT Các chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch
năm 2015

Thực
hiện năm
2015

Tỷ lệ
thực
hiện
2015

Kế hoạch
năm 2016

Thực hiện
năm 2016

Tỷ lệ
thực
hiện
2016

Kế hoạch
năm 2017

Thực hiện
năm 2017

Tỷ lệ
thực
hiện
2017

1 Sản lượng khai thác Tấn 27.200,00 29.506,32 108,48 26.650,00 26.891,19 100,91 25.000,00 27.588,00 110,35

Sản lượng thu mua Tấn 7.000,00 8.314,76 118,78 10.500,00 12.930,73 123,15 12.800,00 16.846,33 131,61

2 Chế biến cao su Tấn 34.200,00 39.694,34 116,07 37.150,00 39.143,16 105,37 38.300,00 45.629,91 119,14

Cao su khai thác Tấn 27.200,00 31.273,38 114,98 26.650,00 26.212,44 98,36 25.000,00 28.223,86 112,90

Cao su thu mua Tấn 7.000,00 8.357,16 119,39 10.500,00 12.930,73 123,15 12.800,00 16.846,33 131,61

Cao su gia công Tấn - 63,81 0,00 0,00 500,00 559,72 111,94

3
Sản lượng cao su tiêu
thụ

Tấn 34.200,00 42.952,63 125,59 36.827,95 39.973,74 108,54 37.800,00 45.509,39 120,40

Xuất khẩu Tấn 18.130,00 26.181,79 144,41 28.566,44 30.049.09 0,00 28.614,00 30.602,99 106,95

Uỷ thác xuất khẩu Tấn 1.230,00 1.713,60 139,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Nội địa Tấn 14.840,00 15.057,24 101,46 8.261,51 9.924,65 120,13 9.186,00 14.906,40 162,27

4 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.390,00 1.790,00 128,78 1.537,18 1.794,20 116,72 1.486,10 1.884,94 126,84
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TT Các chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch
năm 2015

Thực
hiện năm
2015

Tỷ lệ
thực
hiện
2015

Kế hoạch
năm 2016

Thực hiện
năm 2016

Tỷ lệ
thực
hiện
2016

Kế hoạch
năm 2017

Thực hiện
năm 2017

Tỷ lệ
thực
hiện
2017

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 276,00 419,00 151,81 405,32 542,76 133,91 495,18 649,67 131,20

6 Nộp ngân sách Tỷ đồng 120,00 217,00 180,83 117,89 159,85 135,59 146,06 187,70 128,51

7 Kim ngạch xuất khẩu 1.000 USD 40.799,00 43.846,00 107,47 41.660,00 45.299,00 108,73 50.192,16 57.568,95 114,70

8
Kế hoạch đầu tư phát
triển

Tỷ đồng 241,73 210,46 87,06 285,28 123,24 43,20 285,55 239,79 83,98

- Nguồn ngân sách Tỷ đồng 0,00

- Vốn vay Tỷ đồng 24,75 16,12 65,13 82,92 60,07 72,44 61,04 54,48 89,25

- Vốn khác Tỷ đồng 216,98 194,34 89,57 202,36 63,17 31,22 224,50 185,31 82,54

+ Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 212,50 173,13 81,47 197,88 34,46 17,41 202,18 175,20 86,66

+ Vốn khác (Quỹ
Phúc lợi, KHCN)

Tỷ đồng 4,48 21,21 473,44 4,48 28,71 640,85 22,33 10,10 45,25

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: báo cáo cụ thể trong mục 2

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...).

- Cơ cấu thị trường thay đổi: khu vực sản xuất cao su tư nhân phát triển về lượng và chất làm thay đổi cơ cấu sản phẩm và cơ cấu thị trường, gia
tăng tính cạnh tranh. Do đó, công ty chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn, dẫn đến thay đổi chiến lược bán hàng, chiến lược giá.

- Để kiểm soát môi trường trong quá trình sản xuất chế biến, Công ty đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động nhà máy Phú Bình, Bến Súc vối
tổng giá trị: 1,838 tỷ đồng. Xây dựng bể tùy nghi nhà máy chế biến Long Hòa với giá trị: 780 triệu đồng để nâng cao chất lượng xử lý và ổn định nước
thải đầu ra theo tiêu chuẩn Cột A QCVN 01-MT:2015/BTNMT. Trang bị máy dò kim loại và khung băng tải máy dò kim loại nhà máy chế biến cao su
Phú Bình với giá trị 495 triệu đồng để kiểm soát chất lượng mủ thành phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Trang bị 02 xe ô tô quản lý 16 chỗ và 05 xe
ô tô quản lý 07 chỗ Văn phòng Công ty, 01 xe ô tô bán tải 05 chỗ Phòng Thanh tra Bảo vệ với tổng giá trị: 8,720 tỷ đồng nhằm thay thế những xe cũ đã
sử dụng từ 14->20 năm thường xuyên hư hỏng;

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 Thuận lợi:

- Có thị trường tiêu thụ ổn định, số lượng khách hàng truyền thống;
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- Công ty có uy tín, thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước;

- Có hệ thống vườn cây, nhà máy được quản lý khoa học, chủ động được nguồn nguyên liệu, linh hoạt trong việc bố trí sản xuất các loại sản phẩm,
đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng;

- Có đội ngũ CBCN lành nghề, tận tâm.

 Khó khăn:

Năm 2017, các yếu tố sau ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ cao su thiên nhiên của công ty:

- Cung vẫn còn cao hơn cầu;

- Sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt từ phía cao su tư nhân;

- Thời tiết không thuận lợi: mùa mưa kết thúc sớm ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch, kế hoạch giao hàng.

- Cạnh tranh từ một số nước trong vùng và các khu vực khác.

e) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).

- Giá cao su năm 2018 theo dự báo sẽ không thuận lợi như năm 2017. Nguồn cung vẫn còn cao hơn cầu, cạnh tranh tiếp tục diễn ra. Chủ trương
của công ty là xác định xuất khẩu vẫn giữ vai trò quan trọng trong công tác tiêu thụ, giữ vững thị trường hiện hữu, tìm cơ hội mở rộng thị trường mới, đa
dạng hóa sản phẩm; nghiên cứu chế biến những sản phẩm mới đáp ứng tốt hớn nữa nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
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BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP

TT Chỉ tiêu ĐVT
Thực hiện
năm 2015

Thực hiện
năm 2016

Thực
hiện năm
2017

Ước thực
hiện năm
báo cáo

(năm 2018)

1 Sản phẩm chủ yếu sản xuất Tấn

a) Sản lượng cao su khai thác Tấn 29.506,32 26.891,19 27.588,00 26.500,00

b) Sản lượng cao su thu mua Tấn 8.314,76 12.930,73 16.846,33 14.240,00

c) Chế biến cao su Tấn 39.694,34 39.143,16 45.629,91 40.740,00

1 Cao su khai thác Tấn 31.273,38 26.212,44 28.223,86 26.500,00

2 Cao su thu mua Tấn 8.357,16 12.930,73 16.846,33 14.240,00

3 Cao su gia công Tấn - - 559,72 0,00

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.790,00 1.794,20 1.884,94 2.390,15

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 419,00 542,76 649,67 1.001,81

4 Nộp ngân sách Tỷ đồng 217,00 159,85 187,70 191,57

5 Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) 1000 USD 43.846,00 45.298,00 57.568,95 54.256,02

6 Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)

7 Kế hoạch đầu tư phát triển Tỷ đồng 210,46 123,24 239,79 363,03

a) - Nguồn ngân sách “ 0,00 0,00 0,00 0,00

b) - Vốn vay “ 16,12 60,07 54,48 70,25

c) - Vốn khác “ 194,34 63,17 185,31 292,78

+ Vốn chủ sở hữu “ 173,13 34,46 175,20 266,47

+ Vốn khác (phúc lợi, KHCN, khác) “ 21,21 28,71 10,10 26,31

8 Tổng lao động bình quân trong kỳ Người 9.293,00 8.235,00 6.668,00 6.705,00

9 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 522,06 460,62 527,56 425,73

a) - Quỹ lương quản lý Tỷ đồng 2,75 2,71 3,53 3,00

b) - Quỹ lương lao động Tỷ đồng 519,31 457,91 524,03 422,74

* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.
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2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

2.1 Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT Công ty Năm 2017 Lũy kế

1 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai 11,00 116,50

2 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lai châu 10,69 118,78

3 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Campuchia 17,08 231,94

4 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Kratie 229,50

5 Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng 31,70

6 Công ty CP CK-VT Cao su Dầu Tiếng 12,85

7 Công ty CP KD BĐS Cao su Dầu Tiếng 12,75

8
Dự án trồng chuối cấy mô (liên doanh với Công ty
U&I)

10,83 13,33

Tổng 49,60 767,35

2.2Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này.

2.2.1 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng –Lào Cai

- Công ty hiện đang chăm sóc 1.469,12 ha vườn cây kiến thiết cơ bản (KTCB).

Diện tích vườn KTCB giảm 1,80 ha do quyết định thanh lý vườn cây trả đất cho địa

phương quản lý. Dự kiến đến năm 2019 sẽ đưa vào khai thác. Thời gian hoàn vốn không

chiết khấu của dự án là vào năm thứ 20 kể từ năm đầu tư, năm thứ 12 kể từ năm bắt đầu

khai thác.

- Vườn cây cao su nằm trên địa hình núi cao, hiểm trở nên trong quá trình thực

hiện gặp nhiều khó khăn cho đi lại, vận chuyển vật tư, cây giống… làm tăng tổng chi phí.

Trong lô cao su xen kẽ có đá lớn ảnh hưởng đến mật độ cây, nhiều lô cao su không đạt

được mật độ trung bình theo quy trình kỹ thuật.

- Do độ dốc lớn, vào mùa mưa lũ thường xảy ra hiện tượng sạt lở đường lô, liên

lô mất rất nhiều chi phí để sửa chữa.

- Về mặt xã hội: việc đầu tư phát triển cây cao su tại huyện Bát xát và huyện Bảo

Thắng, tỉnh Lào Cai sẽ làm thay đổi bộ mặt văn hóa – xã hội nông thôn của địa phương,

các mục tiêu của dự án được thực hiện sẽ hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật chẳng

những phục vụ cho công nhân và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mà còn tác

động tích cực đời sống và sinh hoạt của nhân dân trong vùng, dự án sẽ thu hút hàng trăm

lao động địa phương, tạo ra điều kiện thu nhập ổn định và nâng cao đời sống – văn hóa

khu vực.

- Về mặt môi trường: dự án được thực hiện với việc phát triển cây cao su che phủ

đất trống đồi trọc góp phần không những phát triển kinh tế trong khu vực mà còn duy trì
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một cách có hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên rừng quốc gia;

Trong đó quan trọng nhất là từng bước làm thay đổi tập quán khai thác đất canh tác và

ngăn chặn nạn chặt phá rừng bằng các giải pháp kinh tế và tuyên truyền sâu rộng trong

nhân dân.

2.2.2 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng –Lai Châu

- Công ty được quy hoạch diện tích trồng cây cao su là 5.000 ha. Ban đầu dự kiến

triển khai trồng mới trong 5 năm (2013-2017). Tuy nhiên, hiện nay do giá mủ cao su

đang giảm mạnh, toàn ngành cao su nói chung đang gặp khó khăn nên việc trồng mới

tạm thời dừng lại mà chỉ tập trung vào công tác chăm sóc vườn cây KTCB. Tổng diện

tích vườn cây đến nay được 1.020 ha.

2.2.3 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng –Campuchia

- Công ty đã ký hợp đồng tô nhượng đất với Nhà nước Campuchia 7.972 ha

nhưng đến nay chỉ khai hoang được 2.703,62 ha trong đó lại bị người dân xâm canh

191,33 ha. Diện tích còn lại Tỉnh Kratie đã cắt đất cấp cho người dân, hiện không còn

diện tích đất có khả năng tiếp tục thực hiện.

- Đến 31/10/2017 tổng diện tích công ty được cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất và đã ký lại hợp đồng tô nhượng đất mới với Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp

Campuchia là 2.549,80 ha/7.972 ha. Tổng diện tích vườn cây KTCB đến nay là 2.226,22

ha.

2.2.4 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Kratie:

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư trồng 6.592 ha cao su tại Tỉnh Kratie, Campuchia. Qua

6 năm thực hiện Công ty trồng được 1.995,72 ha đạt 30,27%. Công ty dự kiến mở cạo

150 ha trong năm 2018.

- Do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan nên công ty chưa thể làm thủ

tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là khó khăn lớn cho việc thế chấp vay vốn

ngân hàng.

- Công ty gặp khó khăn do sự cạnh tranh với các doanh nghiệp từ Trung Quốc và

Thái Lan, ngoài ra còn chịu chi phối một số yếu tố:

+ Thay đổi và thực thi chính sách của chính phủ nước sở tại.

+ Tình trạng người dân lấn chiếm đất trong vùng dự án, cản trở đến tiến độ
thực hiện dự án và hoạt động sản xuất của công ty.

+ Công tác đo đạc diện tích xâm canh chậm nên ảnh hưởng đến công tác thực
hiện kế hoạch trồng mới.

2.2.5 Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng:

- Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm qua, tỷ

suất lợi nhuận trước thuế trên vốn trong 5 năm gần đây luôn đạt trên 14%;
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- Năm 2017, Công ty Sản xuất phôi cao su sơ chế đạt 103,1% kế hoạch năm

2017. So với năm 2016 sản xuất phôi cao su sơ chế giảm 18,8% do diện tích khai thác

năm 2017 giảm 30,2% so với năm 2016;

- Sản xuất ván ghép tấm đạt 101,8% kế hoạch năm 2017. So với năm 2016 sản

xuất ván ghép tấm giảm 17,9%. Sản lượng ván ghép giảm do ảnh hưởng giá nguyên liệu

đầu vào phôi cao su sơ chế biến động tăng cao nhưng giá đầu ra sản phẩm ván ghép

không tăng tương ứng làm cho đơn hàng ván ghép giảm mạnh;

- Sản xuất tinh chế đạt 107,5% kế hoạch năm 2017. Đơn hàng ổn định đáp ứng

sản xuất và việc làm liên tục cho công nhân;

- Ngoài ra, theo văn bản số 821/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 11/12/2017 của Tập

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, hiện công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng đang triển

khai các bước thủ tục đầu tư các hạng mục nhà xưởng, mua sắmmáy móc thiết bị để tăng

công suất sản xuất tinh chế với tổng giá trị dự kiến 14,65 tỷ đồng và sẽ chuyển tiếp sang

thực hiện trong năm 2018.

2.2.6 Công ty CP Cơ khí Vận Tải Cao su Dầu Tiếng:

- Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm qua.

Trong năm 2017, doanh thu đạt 40,82 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2,69 tỷ đồng; tỷ suất

lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 11,23%.

- Năm 2017, Công ty đã hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm. Thu nhập

bình quân chung đầu người trên tháng trong năm đạt 6.601.789 đồng đạt và vượt so kế

hoạch đề ra đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động.

- Từ khi thành lập năm 2008 đến nay Công ty luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế

hoạch được giao về doanh thu và lợi nhuận theo thoả thuận kế hoạch với Tập đoàn và

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Cổ tức được chia qua các năm đều bằng hoặc

cao hơn kế hoạch đề ra.

- Về nguồn vốn khi cổ phần hoá các cổ đông đều đóng góp vốn đầy đủ khi Công

ty thành lập. Trong quá trình hoạt động nguồn vốn đáp ứng đủ trong hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty nên không có vay nguồn nào khác. Công ty đã bảo toàn được

nguồn vốn và phát triển qua từng năm.

2.2.7 Công ty CP Công nghiệp An Điền

- Dự án KCN Rạch Bắp chỉ được chuyển giao cho Cty CP Công nghiệp An Điền

sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định vào ngày 27/2/2012 và

Doanh thu về kinh doanh KCN chỉ phát sinh vào từ thời điểm này.

- Doanh thu KCN được tính phân bổ 50 năm vì vậy doanh thu ghi nhận nhỏ hơn

nhiều so với Doanh thu theo dòng tiền thực nhận.

- Công ty đang được chuyển lỗ vì vậy chưa phát sinh thuế TNDN vào năm 2015.
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- Công ty đang triển khai đầu tư thực hiện dự án Khu công nghiệp Rạch Bắp mở

rộng giai đoạn 2 (360 ha)

- Khu công nghiệp Rạch Bắp giai đoạn 1 hiện hữu đã thu hút 58 dự án đầu tư

trong đó 14 dự án trong nước và 44 dự án nước ngoài. Tổng vốn đầu tư đăng ký 4.620 tỷ,

trong đó vốn đầu tư trong nước là 1.154 tỷ; vốn đầu tư nước ngoài 3.466 tỷ tương đương

157 triệu USD. KCN Rạch Bắp giải quyết việc làm trên 8.000 lao động. Năm 2017,

Công ty CP Công nghiệp An Điền cũng nộp ngân sách trên 60 tỷ đồng.

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 thuận lợi, mặc dù diện tích đất giai

đoạn 1 còn ít và ở những vị trí không thuận lợi, tuy nhiên KCN vẫn đạt được những kết

quả tốt trong việc thu hút khách hàng đầu tư. Công ty cũng đã chủ động tiếp thị, giới

thiệu Dự án mở rộng giai đoạn 2 - 360 ha để có nguồn khách hàng dự phòng khi đi vào

khai thác. Nhiều nhà máy xây dựng đã hoàn thiện và đi vào hoạt động đã tạo được bộ

mặt sung túc cho khu công nghiệp và là tiền đề tốt trong việc thu hút khách hàng cho Dự

án mở rộng giai đoạn 2. Mặt bằng giá cho thuê đối với khách hàng mới ổn định và tốt,

giá cho thuê tăng dần

- Trong năm 2017, Công ty đã ký 16 Hợp đồng thuê lại đất với diện tích

277.053,16 m2, đạt 111% kế hoạch năm và 9 Hợp đồng ghi nhớ với diện tích 198.650.51

m2. Lũy kế đến 31/12/2017, có 67 hợp đồng thuê lại đất (1.689.605,34m2) và 05 hợp

đồng ghi nhớ (112.838,31 m2) với tổng diện tích là 1.802.443,65 m2,tỉ lệ lấp đầy là

95,1% diện tích đất cho thuê..

- Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm 2017 đều đạt rất cao so

với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 40,53 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế

31,94 tỷ đồng bằng 166 % kế hoạch được phê duyệt.

- Diện tích cho thuê chậm vào những năm đầu, tuy nhiên những diện tích còn lại

cho thuê vào những năm sau lại có mặt bằng giá tốt và cao hơn nhiều, vì vậy tăng được

nhiều doanh thu và lợi nhuận.

- Hệ thống giao thông hạ tầng kết nối đến khu công nghiệp Rạch Bắp hiện tại đã

được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, cũng như các dịch vụ đi kèm phục vụ hoạt động sản

xuất kinh doanh của các nhà đầu tư đã tốt hơn nhiều so với trước đây.

2.2.8 Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Cao su Dầu Tiếng:

- Năm 2017, doanh thu của Công ty đạt 5,04 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,07 tỷ

đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thế trên vốn đạt 4,6%.

- Từ ngay sau khi được thành lập, Công ty được nhận chuyển nhượng 2 dự án

sẵn có là dự án Khu dân cư Rạch Bắp và dự án Khu dân cư Lô 49-50 để đưa vào khai

thác kinh doanh cho đến nay. Đặc biệt năm 2017, Công ty được Tập đoàn công nghiệp

Cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng chấp thuận chủ trương cho
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thực hiện dự án Khu Nhà ở Nông thôn An Tây với qui mô 30 ha, đây là một điều kiện

thuận lợi cho Công ty.

- Công ty đang tập trung triển khai thực hiện Dự án Khu Nhà ở Nông thôn An

Tây với qui mô 30 ha nhằm phục vụ cho Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng giai đoạn

2 (360ha).

2.2.9 Dự án hợp tác kinh doanh đầu tư trồng cây Chuối cấy mô ứng dụng
công nghệ cao với Công ty CP Nông nghiệp U&I

- Năm 2016, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng bắt đầu triển khai Dự án

liên doanh hợp tác với Công ty CP Nông nghiệp U&I để trồng thí điểm cây Chuối cấy

mô ứng dụng công nghệ cao trên diện tích 95,67 ha tại Nông trường Thanh An. Mục tiêu

của dự án là nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thay đổi cơ cấu cây trồng hợp lý theo

hướng ứng dụng công nghệ cao, tập hợp mọi nguồn lực để phát triển bền vững, tạo công

ăn việc làm nhằm phát huy hết tiềm năng của Công ty để phát triển kinh tế.

- Đầu năm 2017 dự án đã đi vào hoạt động (Theo quyết định phê duyệt dự án số

51/QĐ-HĐTV-CSDT ngày 10/04/2017 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV

Cao su Dầu Tiếng) và đến nay đã cho thu hoạch.

- Trong năm 2017, dự án cũng đã đầu tư xây dựng nhà máy sơ chế đóng gói

Chuối và kho lạnh nằm trong vùng dự án với công suất thiết kế 5.000 tấn/năm để đảm

bảo chế biến, đóng gói sản lượng chuối sau khi thu hoạch.

- Cuối năm 2017, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã xin chủ trương mở

rộng diện tích trồng chuối thêm 21,41 ha, nâng tổng diện tích trồng chuối tại Nông

trường Thanh An lên 117,08 ha. Việc mở rộng đã được Tập đoàn CNCSVN chấp thuận

và Công ty đang triển khai trồng mới tại diện tích mở rộng.

- Thị trường tiêu thụ Chuối được trồng tại dự án rất đa dạng, từ các siêu thị lớn

trong nước đến các quốc gia lớn trong khu vực và thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản,

Trung Quốc, Philippins,.... hứa hẹn sẽ là nguồn nhu cầu lớn trong tương lai, góp phần

mang lại sự phát triển và thành công cho dự án.
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BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT Tên doanh nghiệp

Thực hiện năm 2015 Thực hiện năm 2016
Thực hiện năm báo cáo

(năm 2017)

Vốn
điều
lệ (Tỷ
đồng)

Tỷ lệ
vốn
góp
của

công ty
mẹ
(%)

Tổng
vốn
đầu tư
(Tỷ
đồng)

Vốn
điều
lệ (Tỷ
đồng)

Tỷ lệ
vốn góp
của

công ty
mẹ (%)

Tổng
vốn đầu
tư (Tỷ
đồng)

Vốn
điều lệ
(Tỷ
đồng)

Tỷ lệ
vốn
góp
của

công ty
mẹ
(%)

Tổng vốn
đầu tư
(Tỷ
đồng)

1 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn

điều lệ (cấp 2)

2 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi
phối(cấp 2)

Cty CP Cao su Dầu Tiếng - Campuchia 450 55,87 9,93 450 55,87 16,7 450 55,00 17,081

Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Kratie 450 51 450 51 450 51,00

Cty CP Gỗ Dầu Tiếng 50 51 5,2 50 61 50 61,00

Cty CP CS DT Lào Cai 400 61,37 22,72 400 61,37 10,6 400 65,00 11,000

Cty CP KD BĐS Cao Su Dầu Tiếng 50 51 50 51 50 51,00

Cty CP Cao Su Dầu Tiếng Lai Châu 450 97,15 25,30 450 97,15 10,7 450 95,00 10,692

Cty CP CK VT Cao Su Dầu Tiếng 24 4 11 24 54 24 54,00

Dự án liên doanh với U&I trồng chuối cấy mô 0 0 0 10,00 51 2,5 10,00 51 10,83

* Ghi chú: Dự án liên doanh với U&I trồng chuối cấy mô hiện Công ty đang tạm ứng vốn để thực hiện dự án trong thời gian chờ điều chỉnh lại vốn điều
lệ và Tổng mức đầu tư của dự án;


