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PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Cơ sở pháp lý của việc cổ phần hóa: 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về 

chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 

- Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính 

sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi là Nghị định số 

63/2015/NĐ-CP); 

- Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính 

sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

- Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà 

nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 -

2020; 

- Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính, về việc 

hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển 

doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; 

- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn 

bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa các doanh 

nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; 

- Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ 

sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ 

phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành 

công ty cổ phần; 

- Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 

126/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 

100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; 
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- Quyết định số 180/QĐ-UB ngày 19/3/1993 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc 

thành lập DNNN Công ty Cao su Đắk Lắk; 

- Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk phê 

duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk; 

- Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk; 

- Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành 

viên Cao su Đắk Lắk; 

- Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 21/06/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH 

Một thành viên Cao su Đắk Lắk; 

- Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 31/07/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk về việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần 

hóa của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk; 

- Quyết định số 3072/QĐ-UBND  ngày 12/10/2016 của UBND Tỉnh Đắk Lắk về 

việc phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Cao su 

Đắk Lắk; 

- Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 18/08/2017 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Công ty TNHH 

MTVCao su Đắk Lắk; 

- Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành 

viên Cao su Đắk Lắk.  

2. Ban chỉ đạo cổ phần hóa: 

Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Công ty TNHH MTVCao su Đắk Lắk được thành 

lập theo Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

Bảng 1: Danh sách thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa 

Stt Họ và tên Chức vụ Thành phần 

1 

 

Ông Huỳnh Quốc Thích 

 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn 

Trưởng ban 

 

2 
Ông Nguyễn Viết 
Tượng 

Chủ tịch Công ty TNHH MTV 
Cao su Đắk Lắk 

Phó trưởng ban 
thường trực 

3 Ông Đinh Xuân Diệu Phó Giám đốc Sở Tài Chính Phó trưởng ban 
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4 Ông Huỳnh Văn Tiến 
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Thành viên 

5 Ông  Phan Trọng Tùng 
Phó Giám đốc Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội 

Thành viên 

6 Ông Y Ka Nin H’Đơk 
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Mội trường 

Thành viên 

7 Ông Bùi Quang Ninh 
Tổng giám đốc Công ty TNHH 
MTV Cao su Đắk Lắk 

Thành viên 

8 
Ông Nguyễn Ngọc 
Sanh 

Phó Tổng giám đốc Công ty 
TNHH MTV Cao su Đắk Lắk 

Thành viên 

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty có quyền và trách nhiệm sau: 

- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH 

MTV Cao su Đắk Lắk theo quy định hiện hành của nhà nước; 

- Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo về cổ phần hóa; 

- Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa ban hành quyết định thành lập Tổ giúp việc 

triển khai công tác cổ phần hóa; 

- Chỉ đạo xây dựng phương án cổ phần hóa và dự thảo Điều lệ lần đầu của Công 

ty cổ phần; 

- Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh lựa chọn phương thức bán cổ phần lần đầu; 

- Thẩm tra và trình UBND tỉnh quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, quyết 

định phê duyệt phương án cổ phần hóa; 

- Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk thuê đơn vị tư vấn để xây dựng 

phương án cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp và phối hợp với các tổ 

chức tài chính trung gian tổ chức đấu giá bán cổ phần; 

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả bán cổ phần; 

- Tổng hợp và trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh phương án cổ phần hóa, 

quyết định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp sau khi chuyển thành Công ty cổ 

phần; 

- Xem xét, lựa chọn, đề xuất và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền cử người 

đại diện phần vốn nhà nước góp tại Công ty cổ phần; 

- Hướng dẫn Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk xây dựng dự toán chi phí cổ 

phần hóa và tiến hành thẩm định các khoản chi phí cổ phần hóa, trường hợp chi 

phí cổ phần hóa vượt quá 500 triệu đồng, báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương. 

Trong thời gian thực hiện, đã có sự thay đổi về nhân sự ban chỉ đạo CPH theo quyết 

định số 3273/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 về thay đổi thành viên BCĐ CPH. 
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3. Tổ giúp việc cổ phần hóa 

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Công ty TNHH Một thành viên Cao 

su Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 649/QĐ-BCĐ ngày 22/10/2016 của 

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. 

Bảng 2: Danh sách thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Thành 
phần 

1 Ông Nguyễn Ngọc Sanh 
Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH 
MTV Cao su Đắk Lắk 

Tổ trưởng 

2 Ông Trần Khánh Thơ 
Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp 
Sở Tài chính 

Tổ Phó 

3 Ông Hà Đức Thành  
Trưởng pḥng Đăng ký Kinh doanh, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư 

Tổ viên 

4 Ông Dương Thể 
Phó Trưởng phòng Quản lý Đất đai, Sở 
Tài nguyên và Môi trường 

Tổ viên 

5 Ông Nguyễn Quý Bình 
Chuyên viên phòng Lao động – Tiền 
lương và Bảo hiểm Xã hội, Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội 

Tổ viên 

6 Ông Phạm Thế Minh 
Chuyên viên phòng Kế hoạch và Tài 
chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn 

Tổ viên 

7 Ông Nguyễn Thạc Hoành 
Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV 
Cao su Đắk Lắk 

Tổ viên 

8 Ông Nguyễn Văn Cúc 
Trưởng phòng nhân sự pháp chế Công 
ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk 

Tổ viên 

9 Ông Nguyễn Minh 
Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Công 
ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk 

Tổ viên 

10 Bà Lê Thị Bích Thảo 
Trưởng phòng Hành chính Công ty 
TNHH MTV Cao su Đắk Lắk 

Tổ viên 

11 Ông Nguyễn Huy Hùng 
Trưởng Tài chính Kế toán Công ty 
TNHH MTV Cao su Đắk Lắk 

Tổ viên 

12 Bà Trần Thị Mỹ Dung 
Trưởng phòng Kinh doanh XNK Công 
ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk 

Tổ viên 

Tổ giúp việc có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện các công 

việc để cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viênCao su Đắk Lắk. 

Trong quá trình thực hiện BCĐ đã ban hành Quyết định số 1003/QĐ-BCĐ ngày 

03/8/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ giúp việc tại các Công ty 

TNHHMTV cổ phần hoá, thay ông Dương Thể bằng ông Phạm Văn Phúc – Phó Chi 
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cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bổ sung thêm ông Vũ Huy Dũng – Phó trưởng 

phòng Kinh tế và Vật liệu xay dựng, sở Xây dựng làm thành viên Tổ giúp việc. 

4. Đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp 

- Tên công ty : Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (Ava) 

- Địa chỉ : Đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

- Điện thoại : (84.4) 8689.566/88  

- Trách nhiệm : Cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ 

phần hóa 

5. Đơn vị tư vấn lập phương án cổ phần hóa 

- Tên công ty : Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam – CN Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ : Lầu 1 và Lầu 7, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc 

Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM 

- Điện thoại : Điện thoại: (028) 38 200 751 

- Fax : Fax: (028) 38 200 771 

- Trách nhiệm : Cung cấp dịch vụ xây dựng phương án cổ phần hóa 

6. Thuật ngữ và từ viết tắt 

- CBCNV : Cán bộ viên chức – người lao động  

- Công ty : Công ty TNHH Một thành viênCao su Đắk Lắk 

- DTT : Doanh thu thuần 

- MTV : Một thành viên 

- NHNN : Ngân hàng Nhà nước 

- TMCP : Thương mại cổ phần 

- TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

- TP : Thành phố 

- TSCĐ : Tài sản cố định 

- UBND : Ủy ban nhân dân 

- VCBS : Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam 
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II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA 

1. Giới thiệu về doanh nghiệp 

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU ĐẮK LẮK 

- Tên tiếng Anh: DAK LAK RUBBER ONE MEMBER COMPANY LIMITED 

- Tên viết tắt : DAKRUCO. LTD 

- Trụ sở chính: 30 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

- Điện thoại, Fax: (0262) 3865015 -  (0262)3865041 

- E-mail: caosu@dng.vnn.vn; caosu@dakruco.com 

- Website:  http://www.dakruco.com 

- Logo: 

. 

 

2. Ngành nghề kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh được quy định trong Điều lệ Công ty cụ thể như sau: 

- Trồng cây cao su; 

- Chế biến cao su; 

- Trồng rừng và chăm sóc rừng, trồng cây nông nghiệp ngắn ngày và chăn nuôi 

đại gia súc; 

- Mua bán mủ cao su, nông sản và sản phẩm chăn nuôi; 

- Mua bán vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến cao su; 

- Mua, bán phân bón, nhiên liệu, thuốc bảo vệ thực vật; 

- Kinh doanh kho bãi, bất động sản và dịch vụ liên quan đến kho bãi: vận chuyển, 

nâng, hạ hàng hóa, bao bì, container; 

- Sản xuất dụng cụ chuyên dùng cho cao su: chén hứng mủ, kiềng, máng, thùng. 

- Xây dựng các công trình đường giao thông nội bộ, các công trình dân dụng quy 

mô nhỏ, công trình thủy lợi (công trình ngầm dưới đất, dưới nước, đường ống 

cấp thoát nước, trạm bơm); 

- Khai khoáng đồng ruộng; 

- Dịch vụ sữa chữa máy nông nghiệp; 

- Chế biến gỗ với các sản phẩm: mộc dân dụng, sản xuất pallets làm bao bì; 

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; 

mailto:ctct-dtst@vnn.vn
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- Vận chuyển khách du lịch và làm đại lý vận chuyển khách du lịch trong nước 

và quốc tế; vận tải khách theo hợp đồng; 

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch; 

- Kinh doanh sân tennis, sân cầu long, hồ bơi; 

- Kinh doanh nhà hàng (ăn uống, nước giải khát, rượu, bia, thuốc lá); 

- Hoạt động văn hóa (tổ chức lễ hội dân gian, lễ hội văn hóa du lịch, giao lưu văn 

hóa); 

- Mua, bán hàng mỹ nghệ và thổ cẩm; 

- Kinh doanh massage, kinh doanh karaoke; 

- Vận tải hàng hóa bằng ô tô; 

- Truyền tải và phân phối điện; 

- Sản xuất phân hữu cơ vi sinh; 

- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

3. Quá trình hình thành và phát triển, các thành tích đạt được. 

3.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (DAKRUCO) được thành lập tháng 3 

năm 1993, tiền thân là Công ty Cao su Đắk Lắk thành lập tháng 3 năm 1993, trên cơ 

sở Liên hiệp các Xí nghiệp cao su Đắk Lắk thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức sản 

xuất kinh doanh theo Nghị định 388 của Chính phủ và được UBND tỉnh Đắk Lắk phê 

duyệt chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV kể từ tháng 01/2011.  

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là: Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến 

cao su thiên nhiên; kinh doanh xuất khẩu sản phẩm mủ cao su thiên nhiên; kinh doanh 

khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch... 

Công ty trực tiếp quản lý 10 chi nhánh trực thuộc và 02 công ty con (Công ty 

Phát triển Cao su ĐakLak- Mondulkiri tại Vương quốc Campuchia với: 1.623 ha cao 

su do Công ty quản lý và 170 ha cao su liên kết với người dân trong vùng dự án và 

Công ty TNHH MTV Chỉ thun Cao su Đắk Lắk tại Khu công nghiệp Hòa Phú). Ngoài 

ra, Công ty còn tham gia góp vốn và quản lý tại 4 Công ty cổ phần và quỹ tín dụng cao 

su.  

Công ty có tổ hợp Khách sạn Dakruco được xây dựng trên tổng diện đất: 2,7 ha, 

bao gồm: Khách sạn 4 sao, cao 11 tầng, quy mô 114 phòng; khách sạn 3 sao, cao 3 

tầng, quy mô 31 phòng; nhà hàng tiệc cưới 2 tầng, sức chứa 1.000 khách; các tiện ích 

giải trí khác gồm: hồ bơi, sân tennis.  
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Tổng diện tích vườn cây cao su hiện Công ty quản lý: 13.201 ha (bao gồm cả 

diện tích tại Dự án Campuchia). Trong đó: Tổng diện tích cao su quốc doanh 9.698,9 

ha, liên kết 3.502 ha. Tổng diện tích vườn cây đưa vào khai thác: 7.736,6 ha, trong đó: 

khối quốc doanh: 4.234,4 ha, liên kết: 3.502,2 ha.  

Hiện tại Công ty có nhà máy chế biến cao su thiên nhiên công suất 20.000 

tấn/năm, chế biến các sản phẩm cao su thiên nhiên định chuẩn kỹ thuật như: SVRL, 

SVR3L, SVR5, SVR10, SVR20, SVR CV50, SVR CV60, SVR10CV, SVR20CV; 

RSS 3; LAKTEX HA, LAKTEX LA; SKIMBLOCK. Nhà máy chế biến chỉ thun cao 

su công suất 3.000 tấn/năm sản xuất các sản phẩm chỉ thun cao su phục vụ công 

nghiệp dệt may và một số ngành công nghiệp liên quan.  

Năm 2017, Công ty khai thác và chế biến khoảng 10.000 tấn sản phẩm cao su 

thiên nhiên các loại. Sản phẩm của Công ty chủ yếu xuất khẩu, khách hàng là các tập 

đoàn, công ty tại các nước Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ... 

Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã đạt nhiều giải thưởng 

về chất lượng và được Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.   

3.2. Các giải thưởng chất lượng 

- Cúp vàng ISO do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam chứng nhận năm 2006, 

năm 2007 và năm 2008; 

- Cúp vàng Nông Nghiệp và Huy chương vàng sản phẩm nông nghiệp do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận năm 2007; 

- Bộ Công thương tặng Cúp vàng giải thưởng Thương hiệu vàng năm 2007; 

- Năm 2009: Bộ Công thương Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công thương Lào, Bộ 

Thương mại Campuchia trao tặng danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu 

Việt Nam - Lào - Campuchia; 

- Năm 2009: Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cấp Giấy chứng 

nhận đạt danh hiệu Thương hiệu xanh phát triển năm 2009. 

- Năm 2010: ủy ban quốc gia và hợp tác kinh tế quốc tế tặng giải thưởng “Hội 

nhập kinh tế quốc tế lần II năm 2010”. 

- Năm 2011: Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam chứng nhận giải thưởng 

Sao vàng đất Việt. 

- Nhãn hiệu cao su Việt Nam được Hiệp hội Cao su Việt Nam công nhận năm 

2016, 2017 

- Và nhiều giải thưởng do các Bộ, Ngành, các tổ chức trao tặng. 
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3.3. Danh hiệu thi đua 

- Năm 2006: Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động tại Quyết định 

số 947/QĐ-CTN ngày 25/8/2006 về việc đã có thành tích xuất sắc trong lao 

động, sáng tạo từ năm 1996 đến 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 

- Năm 2008: Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất tại Quyết 

định số 1057/QĐ-CTN ngày 13/8/2008 về việc đã có thành tích xuất sắc góp 

phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 

- Từ năm 2007 đến nay, Công ty được Bộ Công thương trao tặng danh hiệu 

Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín vì đã có thành tích trong hoạt động xuất khẩu; 

- Năm 2009: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao tặng danh hiệu Doanh 

nghiệp tiêu biểu về an toàn lao động năm 2008 tại Quyết định số 271/QĐ-

LĐTBXH ngày 06/3/2009 về việc đã thực hiện xuất sắc công tác Bảo hộ lao 

động, An toàn trong lao động sản xuất và kinh doanh; 

- Và nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen do Chính phủ, các Bộ, Ngành và 

UBND tỉnh Đắk Lắk trao tặng. 

4. Mô hình tổ chức, quản lý của Công ty 

Sơ đồ 1:Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH MTVCao su Đắk Lắk 
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 Bộ máy quản lý, kiểm soát và điều hành của Dakruco gồm: Chủ tịch Công ty, 

Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy 

giúp việc. 

 Việc quản lý, kiểm soát và điều hành các doanh nghiệp có vốn góp của Dakruco 

được thực hiện theo pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp đó. 

5. Danh sách công ty mẹ 

Không có. 

6. Danh sách công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết của Công ty 

Bảng 3: Danh sách công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết của Công ty tại 

thời điểm 0h ngày 01/10/2016 

 

 

 



PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

  16 

Stt Tên Công ty Địa chỉ Vốn 

điều lệ 

Giá trị 

vốn góp 

Tỷ lệ 

vốn góp 

I Công ty con     

1 Công ty cổ phần Đầu tư 

Cao su Đắk Lắk (DRI) 

số 30 Nguyễn Chí 

Thanh, P.Tân An, 

Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

732 tỷ 

đồng 

487,5 tỷ 

đồng 

66,6% 

2 Công ty cổ phần Cao su 

Đắk Nông (Daknoruco) 

Thôn 13, xã Đắk Lao, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

35 tỷ 

đồng 

25,681 

tỷ đồng 

73,37% 

3 Công ty TNHH Phát 

triển Cao su Đắk Lắk – 

Mondulkiri (Dakmoruco) 

Phum Chrey Sen, San 

kat Monorum, Krong 

Sen Monorum, tỉnh 

Mondulkiri, Vương 

quốc Campuchia 

417,415 

tỷ đồng 

290,305 

tỷ đồng 

100% 

4 Công ty TNHH Một 

thành viên Chỉ thun Cao 

su Đắk Lắk 

(Dakruthread) 

Lô B35-B36 KCN Hòa 

Phú, xã Hòa Phú, 

Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

184 tỷ 

đồng 

169,3 tỷ 

đồng 

100% 

II Công ty liên doanh, liên 

kết 

    

1 Công ty cổ phần Chế 

biến gỗ Cao su Đắk Lắk 

(Dakruwood) 

Km 19, quốc lộ 14, xã 

Ea D’Rơng, huyện Cư 

M’gar, tỉnh Đắk Lắk 

6,691 tỷ 

đồng 

3,019 tỷ 

đồng 

45,13% 

2 Công ty cổ phần Kỹ 

thuật cao su Đắk Lắk 

(Dakrutech) 

Km 18, thôn Đoàn Kết, 

xã Ea D’Rơng, huyện 

Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk 

15 tỷ 

đồng 

5,448 tỷ 

đồng 

36% 

3 Quỹ Tín dụng Cao su 

Đắk Lắk 

Km 03, quốc lộ 14, 

P.Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

48,198 

tỷ đồng 

6,291 tỷ 

đồng 

26,41% 

4 Công ty cổ phần Cao su 

Thái Dương  

Lô số 04, đường số 07, 

KCN Tân Tạo, P.Tân 

Tạo, Q.Bình Tân,Tp. Hồ 

Chí Minh 

50 tỷ 

đồng 

24 tỷ 

đồng 

15% 

Nguồn: Công ty 
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7. Tình hình lao động 

Tổng số lao động có tên trong danh sách bảng lương của Công ty có mặt đến thời 

điểm xác định giá trị doanh nghiệp lúc 0h ngày 01/10/2016 là 3.079 người, trong đó: 

Bảng 4: Tình hình lao động của Công ty tại thời điểm 01/10/2016 

Stt Chỉ tiêu 
Số lao động 

(người) 
Tỷ lệ 
(%) 

I Phân loại theo giới tính   

1 Nam 1.364 44.30 

2 Nữ 1.715 55.70 

II Phân loại theo trình độ   

1 Trình độ đại học và trên đại học 245 7.95 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 104 3.38 

3 Khác 2.730 88.67 

Nguồn: Công ty 

Hiện nay, tình hình lao động của Dakruco tương đối ổn định, lực lượng lao 

động gián tiếp đã được Công ty tinh giản biên chế để mang lại hiệu quả làm việc cao 

hơn, bộ máy đỡ cồng kềnh và giảm chi phí; lực lượng lao động trực tiếp trong năm qua 

đã có biến động giảm nhưng Công ty vẫn đảm bảo đủ nhân công để duy trì hoạt động 

sản xuất kinh doanh của toàn ngành. Chất lượng lao động đảm bảo đáp ứng nhu cầu 

của công việc và tiếp thu trình độ kỹ thuật sản xuất trong thời kỳ mới. 

8. Tài sản, nguồn vốn tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (0h ngày 

01/10/2016) 

Bảng 5: Tài sản  Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Giá trị sổ sách kế toán tại 

30/09/2016 

I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 86.522.635.120  

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 16.411.656.757  

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 5.600.000.000  

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 28.496.179.276  

4 Hàng tồn kho 34.809.424.409  

5 Tài sản ngắn hạn khác 1.205.374.678  
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II TÀI SẢN DÀI HẠN 1.493.160.497.384  

1 Các khoản phải thu dài hạn 91.151.757.993  

2 Tài sản cố định 269.451.512.208  

3 Bất động sản đầu tư 4.900.000.000  

4 Tài sản dở dang dài hạn 232.487.291.361  

5 Đầu tư tài chính dài hạn 891.536.040.517  

6 Tài sản dài hạn khác 3.633.895.305  

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN  1.579.683.132.504  

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 30/09/2016 của Công ty  

Bảng 6: Nguồn vốn Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Giá trị sổ sách kế toán tại 

30/09/2016 

A Nợ phải trả 725.749.242.692  

I Nợ ngắn hạn 336.348.880.262  

II Nợ dài hạn 389.400.362.430  

B Vốn chủ sở hữu 853.933.889.812  

I Vốn chủ sở hữu 853.933.889.812  

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 

 Tổng cộng 1.579.683.132.504 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 30/09/2016 của Công ty  

9. Tình hình tài sản cố định của doanh nghiệp 

Bảng 7: Tình hình TSCĐ tại thời điểm 0h ngày 01/10/2016 Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu Nguyên giá Đã khấu hao Giá trị còn lại 

 Tài sản cố định  554.698.335.736  291.677.509.463  263.020.826.273  

1 Tài sản cố định hữu hình  537.025.739.078  290.157.509.865  246.868.229.213  

A Nhà cửa vật kiến trúc  238.736.228.403  81.962.219.255  156.774.009.148  

B Máy móc thiết bị  113.399.286.697  93.871.139.460  19.528.147.237  
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C 

Phương tiện vận tải, 

thiết bị truyền dẫn  33.840.743.282  21.088.374.936  12.752.368.346  

D Thiết bị, dụng cụ quản lý 3.249.234.156  3.037.528.478  211.705.678  

E Vườn cây kinh doanh 147.800.246.540  90.198.247.736  57.601.998.804  

2 Tài sản cố định vô hình  12.772.596.658  1.519.999.598  11.252.597.060  

3 

Tài sản cố định thuê tài 

chính  0  0  0  

4 Bất động sản đầu tư  4.900.000.000  0  4.900.000.000  

 Tổng cộng 554.698.335.736  291.677.509.463  263.020.826.273  

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 30/09/2016 của Công ty  

10. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp các năm trước cổ phần hóa 

10.1. Sản phẩm kinh doanh chính 

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là: Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến 

cao su thiên nhiên; kinh doanh xuất khẩu sản phẩm mủ cao su thiên nhiên; kinh doanh 

khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch...  

Sản phẩm chính của Công ty là mủ cao su, được chia làm 2 loại chính: mủ latex 

và mủ cốm. Trong đó, mủ Latex ở dạng lỏng bao gồm dòng mũ HA (High Amoniac) 

và mũ LA (Low Amoniac), ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hằng ngày phục vụ cho 

các lĩnh vực y tế, kỹ thuật như sản xuất nệm, găng tay, keo dán, bong bóng. Trong khi 

đó, mủ cốm ở dạng khối có 03 dòng chính bao gồm dòng có độ mềm dẻo và có tính 

bám dính phục vụ để sản xuất dây thun, keo dán, mặt hông lốp xe, mặt vợt bóng bàn 

như, SVR CV 60, SVR 10 CV; dòng có độ đàn hồi và mài mòn cao phục vụ cho lĩnh 

vực sản xuất lốp xe ô tô, dây đai, cáp dây diện như SVR 3L và dòng có tính cứng phục 

vụ trong công nghiệp sản xuất lốp xe như SVR 10. 

Quy trình sản xuất của Công ty Dakruco qua hoạt động trồng, khai thác, chế 

biến được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9000. 

Bảng 8: Cơ cấu sản lượng và tỷ trọng mủ cao su theo sản phẩm từ năm 2013-2017 

Sản 
phẩm 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Ước thực 
hiện 2017 

DT 
(triệu 
đồng) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

DT 
(triệu 
đồng) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

DT 
(triệu 
đồng) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

DT 
(triệu 
đồng) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

DT 
(triệu 
đồng) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Latex HA 44.940 7,7 39.487 9,8 27.740 8,4 25.558 8,4 13.587 3,6 

Latex LA 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 
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SVR 3L 292.333 49,8 138.731 34,5 142.225 43,2 79.049 25,9 109.921 29,4 

SVR 5 7.098 1,2 25.289 6,3 7.092 2,2 6.149 2,0 6.993 1,9 

SVR 10 110.531 18,8 94.807 23,6 107.509 32,6 125.077 41,0 171.946 46,0 

SVR 20 6.149 1,0 922 0,2 1.709 0,5 7.708 2,5 1.209 0,3 

SVR 10CV 46.073 7,9 33.269 8,3 1.834 0,6 0 0,0 0 0,0 

SVR CV60 70.966 12,1 63.717 15,8 35.725 10,8 57.376 18,8 67.481 18,1 

SVR CV50 2.564 0,4 882 0,2 0 0 0 0,0 0 0,0 

RSS3 0 0,0 2.764 0,7 0 0 0 0,0 0 0,0 

MPP1 0 0,0 30 0,0 30 0,0 0 0,0 0 0,0 

MPP3 0 0,0 50 0,0 29 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skimblock 4.936 0,8 2.077 0,5 3.774 1,1 1.526 0,5 2.075 0,6 

Mủ 
Ngoại lệ 

1.026 0,2 0 0 1.852 0,6 2.261 0,7 565 0,2 

Tổng cộng 586.617 100 402.030 100 329.523 100 304.704 100 373.777 100 

Nguồn: Công ty 

10.2. Nguồn nguyên vật liệu đầu vào 

Nguồn nguyên vật liệu đầu vào Công ty chủ yếu từ các chi nhánh nông trường 

và thu mua ngoài. Trong đó chủ yếu là sản lượng từ vườn cây cao su quốc doanh đang 

quản lý nên tính ổn định tương đối cao. Sản lượng đầu vào đưa vào chế biến cụ thể từ 

2013-2017 như sau:  

Bảng 9: Sản lượng mủ 2013-2017  Đơn vị tính: Tấn 

Danh Mục 
Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Năm 
2016 

Năm 
2017 

Số lượng khai thác mủ nước 
Quy khô (tấn) 

6.197 5.616 4.727 3.846 4.269 

Số lượng khai thác mủ phụ 
Quy khô (tấn) 

1.687 1.689 1.580 1.419 1.528 

Số lượng mua ngoài quy khô 
(tấn) 

3.990 4.586 4.185 4.216 4.626 

Tổng công (tấn) 11.874 11.892 10.492 9.481 10.423 

Nguồn: Công ty 

Sản lượng khai thác trong giai đoạn hiện tại là rất thấp do công ty đang bước 

vào chu kỳ thanh lý tái canh. Hiện nay diện tích cao su kinh doanh chỉ còn khoảng 
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30% tổng diện tích, trong đó phần lớn là diện tích cao su già cỗi năng suất thấp. Số 

diện tích còn lại là vườn cây KTCB nhưng chưa đến thời kỳ đưa vào khai thác 

10.3. Thị trường của Công ty 

Sản phẩm của Công ty được bán cả thị trường trong nước lẫn nước ngoài, trong 

đó thị trường xuất khẩu chính là CHLB Đức, Mỹ, Malaysia… Nhìn chung, thị trường 

của Công ty đa dạng và phong phú. Điều này sẽ giúp Công ty linh hoạt trong việc bán 

hàng và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. 



PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

  22 

10.4. Tổng hợp kết quả hoạt động SXKD trước cổ phần hóa 

 Chi phí của Công ty giai đoạn 2013-2017 

Bảng 10: Chi phí giai đoạn 2013-2017 Đơn vị tính: triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

1 Giá vốn hàng bán 531.588 79,73 452.967 82,17 379.406 56,85 356.314 84,66 400.732 77,32 

2 Chi phí tài chính 87.079 13,06 52.574 9,54 146.079 21,89 25.940 6,16 50.139 9,67 

 Chi phí lãi vay 47.423 7,11 51.258 9,30 47.097 7,06 47.277 11,23 43.855 8,46 

3 Chi phí bán hàng 15.621 2,34 18.198 3,30 10.667 1,60 7.328 1,74 5.462 1,05 

4 Chi phí QLDN 27.225 4,08 23.647 4,29 36.497 5,47 24.379 5,79 12.777 2,47 

5 Chi phí khác 5.190 0,78 3.842 0,70 94.687 14,19 6.920 1,64 5.323 1,03 

Tổng cộng 666.703 100 551.228 100 667.336 100 420.881 100 518.288 100 

Nguồn: BCTC Công ty mẹ năm 2013 - 2016 đã kiểm toán độc lập, đã điều chỉnh theo kết luận của KTNN, Báo cáo tài chính 2017 công ty 

lập và chưa kiểm toán. 

 Lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng 11: Lợi nhuận giai đoạn 2013-2017 Đơn vị tính: triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

1 Doanh thu thuần 636.700 17.939 380.121 358.157 408.265 

2 Lợi nhuận thuần từ sản xuất kinh doanh 32.483 (43.450) (165.799) (27.610) (21.968) 

3 Lợi nhuận khác 37.658 43.762 (66.864) 59.548 257.804 
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3 Lợi nhuận trước thuế 70.142 312 (232.664) 32.038 235.835 

4 Lợi nhuận sau thuế 54.915 97 (232.841) 32.038 234.097 

Nguồn: BCTC Công ty mẹ năm 2013 - 2016 đã kiểm toán độc lập, đã điều chỉnh theo kết luận của KTNN, Báo cáo tài chính 2017 công ty 

lập và chưa kiểm toán. 

Trong suốt thời kỳ từ khi thành lập, Dakruco luôn hoạt động có hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn 2009 – 2012 là những năm có số lãi rất 

lớn. Bắt đầu từ năm 2014 khi giá cao su rớt sâu và kéo dài, vườn cây cao su đi vào chu kỳ thanh lý tái canh, sản lượng giảm dẫn đến hiệu 

quả thấp. Đặc biệt trong năm 2015 xuất hiện lỗ, đây là năm duy nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của Dakruco. Số lỗ này xuất 

phát từ 02 yếu tố: 

- Yếu tố thị trường: Giá cao su rơi vào đáy của chu kỳ.  

- Công ty tiến hành thoái vốn cắt lỗ các dự án không hiệu quả: Việc thoái vốn khỏi các dự án không hiệu quả gây ra các khoản lỗ 

trên sổ sách. Tuy nhiên xét về tổng thể, việc này giúp làm lành mạnh tài chính công ty một cách bền vững. Vì sau khi cắt lỗ, công 

ty đã dừng được việc tiếp tục bơm vốn vào các dự án này, đồng thời ngăn chặn được các diễn biến xấu có thể xảy ra trong tương 

lai. 

Bắt đầu từ năm 2016 sau khi đã cắt lỗ các dự án không hiệu quả, giá mủ cao su có khuynh hướng khả quan hơn, đồng thời với việc các 

công ty con có kết quả hoạt động SXKD tích cực và đặc biệt là công ty DRI (là công ty mà Dakruco đầu tư vốn vào lớn nhất). Cộng với 

các khoản thu nhập từ cho thuê đất trồng xen, các nguồn thu nhập khác, tất cả đã làm cho tình hình hoạt động SXKD của công ty khả 

quan hơn nhiều. 
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Bảng 12: Tổng hợp các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giai đoạn 2013-2017 

Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Năm 
2016 

Năm 
2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 0,36 0,40 0,38 0,29 0,49 

Hệ số thanh toán nhanh lần 0,17 0,16 0,18 0,14 0,23 

Hệ số thanh toán tiền mặt lần 0,06 0,06 0,06 0,05 0,14 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 53,55 45,89 47,56 45,85 35,65 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 115,3
1 

84,81 90,70 84,67 55,41 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

Vòng quay hàng tồn kho lần/năm 4,77 4,36 4,87 6,14 4,46 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 0,26 0,23 0,23 0,22 0,24 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời        

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần 

% 8,62 0,021 - 8,95 57,34 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu (ROE) 

% 4,89 0,009 - 3,59 21,22 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
(ROA) 

% 2,27 0,005 - 1,94 13,65 

Nguồn: VCBS tính toán 

10.5. Năng lực sản xuất chế biến và trình độ công nghệ máy móc thiết bị 

Hiện tại Công ty có nhà máy chế biến cao su thiên nhiên công suất 20.000 tấn/ 

năm. Công suất dây chuyền mủ phụ & dây chuyền mủ nước: 10.000 tấn/ năm, công suất 

dây chuyền mủ ly tâm: 5.000 tấn/ năm. 

Máy móc thiết bị được lắp đặt theo từng công đoạn đầu tư của Xí nghiệp. Các thiết 

bị trong dây chuyền phục vụ cho sản xuất được nhập khẩu 80% từ các nước như: 

Malaysia, Đức, Mỹ và các Công ty sản xuất trong nước theo yêu cầu vận hành. Hàng 

năm, Xí nghiệp đều tiến hành nâng cấp sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và các loại máy móc 

thiết bị hiện tại chất lượng còn khoảng 80%. 

10.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 

Dakruco được chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 

TCVN 9001 từ năm 2000; Hệ thống Quản lý Môi trường theo Tiêu chuẩn ISO TCVN 

14001 từ năm 2008; Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025. 
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 Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 đối với lĩnh 

vực “Trồng, chăm sóc cây cao su; Khai thác, chế biến và cung ứng cao su thiên 

nhiên”: 

 Phạm vi áp dụng:  

- Văn phòng Công ty;  

- Chi nhánh Nông trường cao su CưKpô ; 

- Chi nhánh Nông trường cao su Cư Bao ; 

- Chi nhánh Nông trường cao su Phú Xuân ; 

- Chi nhánh Nông trường cao su Cuôr Đăng ; 

- Chi nhánh Nông trường cao su Cư Mgar ; 

- Chi nhánh Nông trường cao su 30/4 ; 

- Chi nhánh Nông trường cao su 19/8 ; 

- Chi nhánh Trung tâm Đầu tư phát triển cao su Ea Hding ; 

- Chi nhánh Xí nghiệp chế biến và dịch vụ cao su ; 

- Công ty CP Kỹ thuật cao su; 

- Công ty CP cao su Daknoruco. 

 Sản phẩm được kiểm soát theo Hệ thống quản lý chất lượng: 

- Cao su thiên nhiên SVR gồm: SVRL, SVR3L, SVR5, SVR10, SVR20, SVRCV50, 

SVRCV60, SVR10CV, SVR20CV phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN 

3769:2004; 

- Cao su thiên nhiên cô đặc gồm: LA, HA phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn 

TCVN 6314:2007. 

 Hệ thống Quản lý Môi trường theo Tiêu chuẩn ISO TCVN 14001:2010 đối với 

lĩnh vực “Chế biến cao su thiên nhiên”: 

 Phạm vi áp dụng:  

- Khối Văn phòng Công ty;  

- Chi nhánh Xí nghiệp chế biến và dịch vụ cao su; 

- Công ty CP Kỹ thuật cao su. 

 Địa điểm kiểm soát trọng yếu theo Hệ thống Quản lý Chất lượng 

 Tại xí nghiệp Chế biến và Dịch vụ Cao su: 

Đề án bảo vệ môi trường của “Xí nghiệp CB & DV cao su - Công ty cao su Đắk 

Lắk được phê duyệt theo Quyết định số 212/QĐ-STNMT, ngày 18/08/2009 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk; Xác nhận hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ 



PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

  26 

môi trường đã được phê duyệt của Xí nghiệp chế biến và dịch vụ cao su - Cty Cao su Đắk 

Lắk tại Giấy xác nhận số 913/STNMT-BVMT ngày 25/11/2011: 

- Kiểm soát khí thải; 

- Kiểm soát nước thải: Nước thải được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp Giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước số 22/GP-UBND ngày 02/8/2010; Quyết định gia hạn nội 

dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (gia hạn lần 1) số 2593/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2013. 

- Kiểm soát chất thải rắn: Được Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp Sổ 

đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 66.000001.T cấp lại lần 1 ngày 

26/9/2012. 

 Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cao su: 

- Kiểm soát hoạt động của phòng thí nghiệm: Chủ yếu phân tích mẫu cao su thiên 

nhiên SVR, cao su ly tâm LA, HA. 

- Công ty Cổ phần kỹ thuật Cao su được cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất 

3056/GP-UBND ngày 19/11/2007 với lưu lượng khai thác 800m3/ngày đêm, thời 

hạn 10 năm, cung cấp nước sản xuất cho Xí nghiệp Chế biến& Dịch vụ Cao su. 

 Hệ thống Quản lý Phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2005 đối với lĩnh vực thử 

nghiệm: 

 Phạm vi áp dụng: tại Phòng thí nghiệm thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cao su. 

 Lĩnh vực hoạt động:Chủ yếu phân tích mẫu cao su thiên nhiên SVR, cao su ly 

tâm LA, HA; Kiểm tra thành phần một số hóa chất thông thường axít, NH3… 

10.7. Thuế và nộp ngân sách Nhà nước 

Nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước được Công ty thực hiện theo đúng quy 

định. Bên cạnh đó Công ty thực hiện tốt việc trích – nộp bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; 

bảo hiểm thất nghiệp… đầy đủ theo luật định. 

10.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

Hiện nay, logo của Công ty được sử dụng như sau: 
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11. Tình hình đất đai doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng 

11.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Tổng diện tích đất Công ty đang quản lý, sử dụng 9.305,28ha đất. Hiện trạng sử dụng đất 

như sau: 

- Đất nông nghiệp: 9.234,92ha; bao gồm: đất trồng cây lâu năm 8.841,13ha; đất 

nuôi trồng thủy sản: 4,22ha; đất sản xuất nông nghiệp (đường lô sản xuất) 

389,57ha. 

- Đất phi nông nghiệp: 45,5ha, bao gồm: đất ở tại đô thị 0,08ha; đất cơ sở y tế 

0,44ha; đất cơ sở giáo dục đào tạo 0,23ha; đất cơ sở thể dục thể thao 0,92ha; đất 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 35,38ha; đất bãi xử lý chất thải 1,24ha; đất 

có mặt nước chuyên dùng 5,16ha; đất thủy lợi 2,05ha. 

- Đất chưa sử dụng: 24,86ha. 

Diện tích đất Công ty đang quản lý sử dụng theo địa giới hành chính cấp huyện phân ra 

như sau: 

- Tại thành phố Buôn Ma Thuột: diện tích 644,06ha, bao gồm: đất trồng cây lâu 

năm 600,59ha; đất sản xuất nông nghiệp (đường giao thông) 14,38ha; đất ở tại đô 

thị 0,08ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 6,01ha; đất chưa sử dụng 

23ha. 

- Tại thị xã Buôn Hồ: diện tích 1.194,65ha, bao gồm: đất trồng cây lâu năm 

1.131,94ha; đất sản xuất nông nghiệp (đường lô sản xuất) 59,81ha; đất cơ sở giáo 

dục và đào tạo 0,23ha; đất cơ sở thể dục thể thao 0,92ha; đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp 1,75ha. 

- Tại huyện Krông Búk: diện tích 2.272,2ha, bao gồm: đất trồng cây lâu năm 

2.128,24ha; đất sản xuất nông nghiệp (đường lô sản xuất) 137,05ha; đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp 3,0ha; đất thủy lợi 2,05ha; đất chưa sử dụng 1,86ha. 

- Tại huyện Cư M’gar: diện tích 4.480,84ha, bao gồm: đất trồng cây lâu năm 

4.294,28ha, đất nuôi trồng thủy sản 4,22ha; đất sản xuất nông nghiệp (đường lô 

sản xuất) 155,37ha; đất cơ sở y tế 0,44ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp 20,13ha; đất bãi thải xử lý chất thải 1,24ha; đất có mặt nước chuyên dùng 

5,16ha. 

- Tại huyện Cư Kuin: diện tích 712,61ha, bao gồm: đất trồng cây lâu năm 686,08ha; 

đất sản xuất nông nghiệp (đường lô sản xuất) 22,96ha; đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp 3,57ha. 

- Tại huyện Buôn Đôn: diện tích 0,92ha (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp). 
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11.2. Đánh giá về tình hình sử dụng đất 

Trong các năm qua, Công ty đã sử dụng đất đúng mục đích và khai thác một cách có hiệu 

quả vào mục đích sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với 

Nhà nước, việc quản lý đất đã đảm bảo theo đúng các quy định của Luật Đất đai năm 

2003 cũng như các quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc giao đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đăng ký, chỉnh lý biến động quản lý hồ sơ 

địa chính được thực hiện đúng trình tự theo quy định. 
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III. GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ 

PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

Căn cứ: 

- Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk do 

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện. 

- Quyết định 3629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phê 

duyệt giá trị của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. 

 Tại thời điểm 0h ngày 01/10/2016, giá trị thực tế của doanh nghiệp và giá trị 

thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp như sau: 

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 2.341.705.966.816 đồng. 

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 1.558.722.333.138 đồng. 

- Giá trị tài sản không đưa vào cổ phần hóa 11.330.685.935 đồng
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Bảng 13: Tổng hợp kết quả đánh giá Công ty Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 

Số liệu sổ sách kế 

toán sau xử lý tài 

chính 

Số liệu đánh giá lại  

Chênh lệch sau khi 

đánh giá  

A. Tài sản đang dùng (I+II+III+IV) 1.736.510.528.601  2.341.705.966.816  605.195.438.215 

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn 1.632.114.086.504  2.228.899.063.748  596.784.977.244 

1. Tài sản cố định 247.415.826.273  523.879.994.269  276.464.167.996 

a. TSCĐ hữu hình 246.868.229.213  314.952.683.742  68.084.454.529 

b. TSCĐ vô hình 547.597.060  208.927.310.527  208.379.713.467 

2. Bất động sản đầu tư 4.900.000.000  2.955.000.000  -1.945.000.000 

3. Các khoản phải thu dài hạn 97.512.111.246  97.512.111.246  0 

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.046.164.962.319  929.270.844.634  -116.894.117.685 

5. Chi phí XDCB dở dang 232.487.291.361  242.330.419.436  9.843.128.075 

6. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn - - - 

7. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  - - - 

8. Chi phí trả trước dài hạn 3.633.895.305  7.508.662.163  3.874.766.858 

9. Điều chỉnh theo KL của KTNN - 425.442.032.000  425.442.032.000 

9.1. Vườn cây cao su - 165.383.544.000  165.383.544.000 

 - Vườn cây cao su trồng mới, tái canh - 19.878.008.000  19.878.008.000 

 - Vườn cây cao su thời kỳ KTCB - 93.721.419.000  93.721.419.000 

 - Vườn cây cao su đang kinh doanh - 51.784.117.000  51.784.117.000 

9.2. Hiện giá vườn cây - 253.727.588.000  253.727.588.000 
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 - Hiện giá vườn cây cao su quốc doanh - 209.126.768.000  209.126.768.000 

 - Hiện giá vườn cây cao su liên kết - 44.600.820.000  44.600.820.000 

9.3. Giá trị quyền sử dụng đất 20,3 ha tại EaHdinh - 6.330.900.000  6.330.900.000 

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 93.691.442.097  93.475.320.695  -216.121.402 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền: 16.411.656.757  16.342.549.117  -69.107.640 

+ Tiền mặt tồn quỹ 1.776.754.972  1.775.844.160  -910.812 

+ Tiền gửi ngân hàng 14.634.901.785  14.566.704.957  -68.196.828 

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 5.600.000.000  5.600.000.000  0 

3. Các khoản phải thu 35.050.329.530  34.903.315.768  -147.013.762 

4. Vật tư hàng hoá tồn kho 35.424.081.132  35.424.081.132  0 

5. Tài sản ngắn hạn khác 1.205.374.678  1.205.374.678  0 

III. Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp 0  4.754.079.873  4.754.079.873 

IV. Giá trị quyền sử dụng đất 10.705.000.000  14.577.502.500  3.872.502.500 

B. Tài sản không cần dung 11.330.685.935  11.330.685.935  0 

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn 11.330.685.935  11.330.685.935  0 

1. TSCĐ 11.330.685.935  11.330.685.935  0 

2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - - - 

3. Chi phí XDCB dở dang - - - 

4. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn - - - 

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn: - - - 

1. Công nợ không có khả năng thu hồi - - - 

2. Hàng hóa tồn kho ứ đọng kém, mất phẩm chất - - - 
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C. Tài sản chờ thanh lý - - - 

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn - - - 

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn - - - 

D. Tài sản hình thành từ quỹ phúc lợi, khen thưởng - - - 

TỔNG GIÁ TRỊ CỦA TÀI SẢN (A + B + C + D) 1.747.841.214.536 2.353.036.652.751 605.195.438.215 

Trong đó:  

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP (Mục A) 
1.736.510.528.601 2.341.705.966.816 605.195.438.215 

E1. Giá trị của nợ phải trả (E 1.1 - E 1.2) 725.749.242.692  782.983.633.678  57.234.390.986 

E 1.1 Tổng nợ phải trả theo bảng cân đối kế toán 725.749.242.692  782.983.633.678  57.234.390.986 

E 1.2. Quỹ khen thưởng phúc lợi đã hình thành tài sản cố định - - - 

E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp - - - 

TỔNG GIÁ TRỊ CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU  

[A - (E1+E2)] 
1.010.761.285.909  1.558.722.333.138  547.961.047.229 

Nguồn: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk 

Một số vấn đề tồn tại cần tiếp tục xử lý: 

 Tại thời điểm phát hành Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, Công ty vẫn chưa hoàn 

thành kiểm tra quyết toán thuế bởi Cục thuế tỉnh Đắk Lắk; 

 Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk không có nợ phải thu, phải trả quá hạn thanh toán. Công ty đã tiến hành đối 

chiếu xác nhận nợ, hoặc tổ chức tư vấn đã dùng thủ tục thay thế để kiểm tra phát sinh sau niên độ được 9,27% các khoản công nợ phải 

thu (có giá trị là 11.655.434.194 đồng, cṇ lại 114.052.350.003 đồng chưa nhận được biên bản đối chiếu công nợ) và 73,11% các khoản 

công nợ phải trả (có giá trị là 482.166.272.534 đồng, còn lại 177.329.547.565 đồng chưa nhận được biên bản đối chiếu công nợ). 

.. 
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PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC CỔ PHẦN HÓA 

1. Mục tiêu cổ phần hóa 

 Cổ phần hóa Công ty để hình thành công ty đa sở hữu, huy động vốn của các nhà 

đầu tư để nâng cao năng lực quản trị và tài chính. 

 Tái cơ cấu sản xuất đối với một số lĩnh vực hiệu quả thấp. 

 Huy động và thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó, 

tạo nguồn lực để phát triển Công ty, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ và phương 

thức quản lý, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của Công ty trong điều kiện hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

 Tạo điều kiện cho người lao động và các cổ đông góp vốn tham gia giám sát, quản 

lý, gắn bó với Công ty, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Nhà 

nước tại Công ty, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. 

 Đổi mới hình thức sở hữu, tạo điều kiện đổi mới trong quản lý Công ty, làm cho 

Công ty tự chủ hơn, năng động hơn và trách nhiệm hơn, phù hợp với cơ chế thị trường và 

tiến trình hội nhập thương mại quốc tế. 

 Thực hiện công khai minh bạch theo nguyên tắc thị trường, khắc phục trình trạng 

cổ phần khép kín trong nội bộ Công ty, gắn với thị trường vốn và chứng khoán. 

2. Yêu cầu cổ phần hóa 

 Đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty sau cổ phần hóa. 

 Đảm bảo an toàn, không gây ra biến động lớn trong hoạt động của hệ thống sản 

xuất kinh doanh Công ty. 

 Đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động. 

 Thực hiện công khai minh bạch theo nguyên tắc thị trường. 

3. Hình thức cổ phần hóa 

 Căn cứ Quyết định 1990/QĐ-UBNDngày 31/07/2016 của UBND Tỉnh Đắk Lắk, 

hình thức cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắklà “bán bớt phần vốn nhà 

nước hiện có tại doanh nghiệp”. 
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II. DOANH NGHIỆP SAU KHI CỔ PHẦN HÓA 

1. Thông tin chung: 

- Tên tiếng Việt:  Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk  

- Tên tiếng Anh: Dak Lak Rubber Joint Stock Company  

- Tên viết tắt : DAKRUCO. JSC 

- Trụ sở chính: 30 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

- Điện thoại, Fax : (0262) 3865015 -  (0262)3865041 

- E-mail: caosu@dng.vnn.vn; caosu@dakruco.com 

- Website:  http://www.dakruco.com 

- Logo: 

. 

 

2. Hình thức pháp lý 

 Sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, hoạt 

động theo Luật Doanh nghiệp. 

3. Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 

Kế thừa các ngành nghề kinh doanh của Công ty trước cổ phần hóa, sau cổ phần 

hóa, các ngành nghề kinh doanh của Công ty dự kiến như sau: 

- Trồng cây cao su; 

- Chế biến cao su; 

- Trồng rừng và chăm sóc rừng, trồng các loại cây nông nghiệp khác và chăn nuôi 

đại gia súc; 

- Mua bán mủ cao su, nông sản và sản phẩm chăn nuôi; 

- Mua bán vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến cao su; 

- Mua, bán phân bón, nhiên liệu, thuốc bảo vệ thực vật; 

- Kinh doanh kho bãi, bất động sản và dịch vụ liên quan đến kho bãi: vận chuyển, 

nâng, hạ hàng hóa, bao bì, container; 

- Sản xuất dụng cụ chuyên dùng cho cao su: chén hứng mủ, kiềng, máng, thùng. 

mailto:ctct-dtst@vnn.vn
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- Xây dựng các công trình đường giao thông nội bộ, các công trình dân dụng quy 

mô nhỏ, công trình thủy lợi (công trình ngầm dưới đất, dưới nước, đường ống cấp 

thoát nước, trạm bơm); 

- Khai khoáng đồng ruộng; 

- Dịch vụ sữa chữa máy nông nghiệp; 

- Chế biến gỗ với các sản phẩm: mộc dân dụng, sản xuất pallets làm bao bì; 

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; 

- Vận chuyển khách du lịch và làm đại lý vận chuyển khách du lịch trong nước và 

quốc tế; vận tải khách theo hợp đồng; 

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch; 

- Kinh doanh sân tennis, sân cầu long, hồ bơi; 

- Kinh doanh nhà hàng (ăn uống, nước giải khát, rượu, bia, thuốc lá); 

- Hoạt động văn hóa (tổ chức lễ hội dân gian, lễ hội văn hóa du lịch, giao lưu văn 

hóa); 

- Mua, bán hàng mỹ nghệ và thổ cẩm; 

- Kinh doanh massage, kinh doanh karaoke; 

- Vận tải hàng hóa bằng ô tô; 

- Truyền tải và phân phối điện; 

- Sản xuất phân hữu cơ vi sinh; 

- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

4. Cơ cấu tổ chức 

 Sau cổ phần hóa, Công ty hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công 

ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, 

dưới sự quản lý, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng 

giám đốc.  

 Dự kiến bộ máy tổ chức của Công ty như sau: 

 Đại hội đồng cổ đông 

 Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 

định cao nhất của Công ty. 
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 Hội đồng quản trị:  

 Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông.  

 Thư ký Hội đồng quản trị 

01 người do Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm. 

 Ban kiểm soát 

 Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ  thể 

liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội 

đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại  hội đồng cổ 

đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài 

chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.  

 Ban Tổng giám đốc 

 Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và 

trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp Tổng giám đốc 

điều hành Công ty có các Phó Tổng giám đốc. 

 Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm, Chủ tịch HĐQT có thể 

kiêm Tổng giám đốc. 

 Kế toán trưởng 

 Kế toán trưởng do Tổng giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Kế toán 

trưởng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của Công ty theo 

đúng quy định của pháp luật về tài chính, kế toán. 

 Bộ máy giúp việc 

 Bộ máy giúp việc gồm các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ; Các chi nhánh; Các 

xí nghiệp. 
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Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Quan hệ trực tiếp 

 : Quan hệ hỗ trợ 
Nguồn: Công ty 
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5. Vốn điều lệ 

5.1. Căn cứ xác định vốn điều lệ 

 Căn cứ tại thời điểm 0h ngày 01/10/2016, giá trị thực tế của doanh nghiệp và 

giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp như sau: 

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 2.341.705.966.816 đồng. 

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 1.558.722.333.138 đồng. 

- Giá trị tài sản không đưa vào cổ phần hóa 11.330.685.935đồng  

 Nhu cầu vốn của Công ty bao gồm nhu cầu vốn lưu động và nhu cầu vốn đầu tư 

cơ bản sau cổ phần hóa nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra cho 

giai đoạn 2018 - 2020, cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty. 

5.2 Quy mô vốn điều lệ 

- Vốn điều lệ: 1.558.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm năm mươi tám 

tỷ đồng). 

- Số lượng cổ phần: 155.800.000 cổ phần. 

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. 

 Trên cơ sở các căn cứ nêu trên, quy mô vốn điều lệ của Công ty cho giai đoạn 

sau cổ phần hóa (2018 – 2020) như sau: 

Bảng 14: Quy mô vốn điều lệ giai đoạn 2018 – 2020 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Vốn điều lệ (đồng) 1.558.000.000.000 1.558.000.000.000 1.558.000.000.000 

Nguồn: Công ty 

6. Cổ phần 

Tất cả cổ phần của Công ty tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông (đối với các 

cổ phần bán cho người lao động theo cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp, sau khi hết 

thời gian cam kết sẽ chuyển thành cổ đông phổ thông). Các hoạt động mua, bán, chuyển 

nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của điều lệ công ty cổ phần và quy 

định của pháp luật có liên quan. 

7. Đối tượng mua cổ phần 

Theo Điều 36 của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, đối tượng mua 

cổ phần lần đầu bao gồm: 
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- Cán bộ công nhân viên của Công ty (người lao động đang làm việc tại Trụ sở 

chính Công ty, các Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc Công ty) có mặt tại thời điểm 

xác định giá trị doanh nghiệp 0h ngày 01/10/2016. 

- Tổ chức Công đoàn của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk 

- Các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đấu giá theo quy định.  

- Nhà đầu tư chiến lược: căn cứ điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định 126/2017/NĐ-

CP ngày 16/11/2017 quy định “việc tổ chức bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu 

tư chiến lược chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc danh mục Nhà nước 

tiếp tục nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần khi cổ phần hóa theo quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ", do Công ty không thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ 

phần chi phối nên trong đợt chào bán cổ phần lần này Công ty không triển khai 

bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. 

8. Cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu của các cổ đông 

 Công ty đề xuất xây dựng phương án Nhà nước nắm giữ cổ phần ở mức 36% 

vốn điều lệ. Cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu của cổ đông dự kiến như sau: 

Stt Cổ đông 

Tỷ lệ 

nắm 

giữ (%) 

Số cổ phần 

(Cổ phần) 

Giá trị cổ phần 

theo mệnh giá 

(đồng) 

1 Cổ đông Nhà nước 36,00 56.088.000 560.880.000.000 

2 Cổ đông là CBCNV (2.1+2.2) 1,37 2.136.500 21.365.000.000 

2.1 
Cổ phần bán giá ưu đãi bằng 

60% mệnh giá 
1,24 1.940.500 19.405.000.000 

2.2 

Cổ phần đăng ký mua thêm 

theo số năm cam kết làm việc 

lâu dài cho doanh nghiệp 

0,13 196.000 1.960.000.000 

3 
Cổ phần bán đấu giá cho các 

nhà đầu tư thông thường 
62,63 97.575.500 975.755.000.000 

  Cộng 100,00 155.800.000 1.558.000.000.000 

Nguồn: Công ty 
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9. Cổ phần ưu đãi bán cho cán bộ công nhân viên 

9.1. Mục tiêu  

 Mục tiêu của việc bán cổ phần cho người lao động được thực hiện theo chính 

sách của Nhà nước nhằm gắn kết người lao động với Công ty, đồng thời nhìn nhận 

những đóng góp của người lao động với giá trị của Công ty và tạo động lực cho người 

lao động gắn bó tương lai với Công ty. 

9.2. Quy mô  

 Số lượng cổ phần Công ty bán ưu đãi cho người lao động là 2.136.500 cổ phần, 

tương ứng với 1,37% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần. Bao gồm: 

 Cổ phần chào bán cho CBCNV theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong 

khu vực Nhà nước: 

 Cổ phần được ưu đãi giảm giá bằng 60% mệnh giá theo quy định tại khoản 1 

Điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP được thực hiện tại Công ty theo danh sách đã 

được Đại hội đại biểu người lao động bất thường thông qua:  

- Tổng số người được mua cổ phần giá ưu đãi: 2.679 người; 224 người không đủ 

điều kiện do thời gian công tác tại khu vực nhà nước dưới 1 năm. 

- Tổng số người đăng ký mua cổ phần giá ưu đãi: 1.970 người, có 709 người từ 

chối mua cổ phần này. 

- Tổng số năm làm việc trong khu vực Nhà nước tương ứng của 1.970 người 

đăng ký tham gia mua cổ phần giá ưu đãi theo chế độ quy định: 19.405 năm. 

- Số cổ phần giá ưu đãi của 1.970 người đã đăng ký mua theo số năm làm việc 

trong khu vực Nhà nước: 1.940.500 cổ phần.  

- Thời gian bán cổ phần cho CBCNV: Sau khi phương án cổ phần hóa của Công 

ty được phê duyệt, Công ty sẽ triển khai bán cổ phần cho người lao động. 

- Giá bán: Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 

126/2017/NĐ-CP thì giá bán cổ phần cho người lao động trong trường hợp này 

bằng 60% giá trị 01 cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần) = 6.000 

đồng/1 cổ phần. 

- Quy định về việc hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần bán với giá ưu đãi theo 

quy định tại khoản này, người lao động phải nắm giữ và không được chuyển 

nhượng trong vòng 03 năm kể từ thời điểm nộp tiền mua cổ phần ưu đãi. 

 Cổ phần người lao động đăng ký mua thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 

42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP được thực hiện tại Công ty theo danh sách 

đã được Hội nghị người lao động bất thường thông qua. 
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- Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời 

điểm xác định trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần 

sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất 

là 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp lần đầu) sẽ được mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm 

việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 2.000 cổ phần cho một 

người lao động. 

- Riêng người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

cao làm việc tại doanh nghiệp được mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm 

cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 5.000 cổ 

phần cho một người lao động. Doanh nghiệp cổ phần hóa căn cứ đặc thù ngành 

nghề, lĩnh vực kinh doanh của mình xây dựng và quyết định các tiêu chí để xác 

định chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao và phải được nhất trí thông qua 

tại Đại hội công nhân viên chức của doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa. 

- Tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi có trình độ nghiệp vụ cao đã được Đại hội 

đại biểu người lao động nhất trí thông qua. 

 Về điều kiện: 

 Độ tuổi: Nam từ 57 tuổi trở xuống và Nữ từ 52 tuổi trở xuống 

 Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của Công ty tại thời 

điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa;  

 Thuộc đối tượng Công ty cần sử dụng; 

 Có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 

năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp lần đầu). 

 Tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao được Công ty 

xây dựng như sau: Người lao động trong Công ty đáp ứng một trong các điều 

kiện sau: 

 Cán bộ chủ chốt Công ty (gồm: Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Phó 

Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó phòng Công 

ty; Giám đốc/Phó Giám đốc, Trưởng/Phó phòng, Đội trưởng/Đội phó các 

đơn vị trực thuộc công ty); 

 Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; 

 Cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có thâm 

niên làm việc cho Công ty 05 năm trở lên. 
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- Tổng số người tham gia đăng ký mua thêm cổ phần theo mức 200 cổ phần/1 

năm cam kết làm việc tiếp cho doanh nghiệp là: 82 người; Số cổ phần người lao 

động đăng ký mua thêm theo tiêu chuẩn này: 63.300 cổ phần. 

- Tổng số người tham gia đăng ký mua thêm cổ phần theo mức 500 cổ phần/1 

năm cam kết làm việc tiếp cho doanh nghiệp là: 65 người; Số cổ phần người lao 

động đăng ký mua thêm theo tiêu chuẩn này: 132.700 cổ phần. 

- Giá bán: Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 

126/2017/NĐ-CP thì giá bán cổ phần cho người lao động trong trường hợp này 

bằng giá khởi điểm được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương 

án cổ phần hóa. 

- Thời gian bán cổ phần cho CBCNV: Sau khi phương án cổ phần hóa của Công 

ty được phê duyệt, Công ty sẽ triển khai bán cổ phần cho người lao động. 

- Số cổ phần bán cho CBCNV trong trường hợp này được chuyển đổi thành cổ 

phần phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết. 

10. Cổ phần bán đấu giá cho các nhà đầu tư thông thường 

 Số cổ phần bán đấu giá sẽ được bán cho các nhà đầu tư theo hình thức bán đấu 

giá ra công chúng thông qua Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh. Cụ thể như 

sau: 

- Số cổ phần tổ chức bán đấu giá cho các nhà đầu tư: 97.575.500 cổ phần, tương 

đương 62,63% vốn điều lệ của Công ty.  

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong 

nước hoặc nước ngoài đáp ứng quy định của Nghị định 126/2017/NĐ-CP. 

 Giá khởi điểm 

 Căn cứ giá trị doanh nghiệp, tình hình của doanh nghiệp, tình hình thị trường 

chứng khoán và nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành nói riêng; 

 Căn cứ theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản 

được thể hiện tại Quyết định 3629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về phê duyệt giá trị của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. Giá trị thực tế 

phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 1.558.722.333.138 đồng. Vốn chủ sở hữu tại 

01/10/2016 đánh giá lại là: 1.558.722.333.138 đồng. Tổng số lượng cổ phần tương ứng 

là 155.800.000 cổ phần. Theo đó, giá trị sổ sách mỗi cổ phần đánh giá lại tại 

01/10/2016 là 10.005 đồng/cổ phần. 

  Căn cứ khuyến nghị của Kiểm toán nhà nước về khoản giá trị hiện tại của giá trị 

thanh lý cây cao su trong khoản mục giá trị vườn cây cao su kinh doanh theo tính toán 

của Đoàn Kiểm toán đang thấp hơn giá trị tính toán theo giá thanh lý cây cao su tại 
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thời điểm 09/2017 số tiền là 396,94 tỷ đồng. Giá khởi điểm để chào bán cổ phần lần 

đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk cần tính thêm khoản 

tăng này. Theo đó 396.940.000.000 đồng/155.800.000 cổ phần = 2.548 đồng/1 cổ 

phần. Như vậy giá trị sổ sách mỗi cổ phần đánh giá lại tại 01/10/2016 là 10.005 

đồng/cổ phần + 2.548 đồng/1 cổ phần = 12.553 đồng 1 cổ phần. 

 Căn cứ Báo cáo đề xuất giá khởi điểm của đơn vị tư vấn được đính kèm trong 

hồ sơ với mức giá khởi điểm được đề xuất là 12.600 đồng/1 cổ phần. 

  Công ty đề xuất mức giá khởi điểm là 12.600 đồng/1 cổ phần. Giá khởi điểm 

chính thức sẽ do cơ quan quyết định phê duyệt phương án quyết định. 

 Thời gian bán cổ phần 

 Sau khi được phê duyệt Phương án cổ phần hóa, Công ty triển khai theo kế 

hoạch bán cổ phần cho người lao động của Công ty, và bán đấu giá cổ phần lần đầu ra 

công chúng.  

 Cơ quan bán đấu giá cổ phần 

 Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 thì 

toàn bộ cổ phần bán đấu giá (97.575.500 cổ phần) được Công ty lựa chọn tổ chức bán 

tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. 

11. Kế hoạch đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán 

 Sau khi chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty 

Cổ phần (Công ty) sẽ căn cứ vào quy mô vốn điều lệ và số lượng cổ đông thực tế nếu 

đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ thực hiện đăng ký Công ty đại 

chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm 

lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung UPCoM 

trong thời hạn (90) chín mươi ngày. Trong trường hợp Công ty đủ điều kiện niêm yết, 

Công ty sẽ xem xét và có thể thực hiện niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. 

III. PHƯƠNG ÁN LAO ĐỘNG 

1. Kế hoạch sắp xếp lao động 

 Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa tại Công ty như sau: 

Bảng 15: Kế hoạch sắp xếp lao động của Công ty 

Stt Chỉ tiêu Số lượng 

(người) 

I Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 2.861 

1 Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động (Chủ tịch kiêm 

Tổng giám đốc, Kiểm soát viên) 

3 
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2 Lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn 

2.269 

3 Lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 

đủ 12 tháng đến 36 tháng 

482 

4 Lao động làm việc theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định 

dưới 03 tháng (có tham gia bảo hiểm xã hội) 

107 

II Tổng số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị 

doanh nghiệp 

26 

1 Viên chức quản lý nghỉ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP 1 

2 Số lao động đủ điều kiện hưu theo chế độ hiện hành 0 

3 Số lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động 0 

4 Lao động chờ nghỉ việc theo quyết định của Giám đốc 0 

5 Lao động thời vụ hết hạn HĐLĐ  0 

6 Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm công bố giá 

trị doanh nghiệp cổ phần hóa 

25 

III Số lao động còn hạn hợp đồng lao động sẽ chuyển sang làm 

việc tại công ty cổ phần 

2.835 

Nguồn: Công ty 

2. Kế hoạch xử lý lao động dôi dư 

2.1. Lao động trước khi sắp xếp: 

 Tổng số lao động thường xuyên đến thời điểm 29/12/2017 là: 2.861 người, 

trong đó nữ: 1.088 người. Trong đó: 

Trong đó: 

a) Viên chức quản lý: 05 người. 

b) Lao động thường xuyên theo hợp đồng lao động: 2.856 người. 

- Số lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động: 2.769 người 

- Số lao động đang ngừng việc: 0 người. 

- Số lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Thai sản): 75 người. 

- Số lao động đang nghỉ việc không hưởng lương: 03 người. 

- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động: 09 người. 
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2.2. Phương án sử dụng lao động: 

a)  Phương án sử dụng lao động theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP: 

Số lao động tiếp tục sử dụng tại Công ty sau khi sắp xếp lại (tại thời điểm công 

bố giá trị DN ngày 29/12/2017): 2.831 người, trong đó nữ: 1.077 người (Kèm theo phụ 

lục mẫu số 02). 

Trong đó: 

- Số lao động tiếp tục sử dụng: 2.831 người  

- Số lao động được đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng:  0 người. 

- Số lao động chuyển sang làm việc không trọn thời gian:  0 người. 

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động: 0 người. 

Số lao động được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21 tháng 4 năm 1998, 

không bố trí được việc làm và phải chấm dứt hợp đồng lao động:  23 người, trong đó 

nữ: 10 người (Kèm theo phụ lục mẫu số 04).  

Trong đó: 

- Số lao động nghỉ hưu trước tuổi: 19 người  

- Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động: 04 người. 

Số lao động được tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 21 tháng 4 năm 1998 trở về 

sau, không bố trí được việc làm và phải chấm dứt hợp đồng lao động: 02 người, trong 

đó nữ:  01 người (Kèm theo phụ lục mẫu số 05). 

b)  Phương án sử dụng lao động theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP: 

- Tổng số viên chức quản lý của Công ty tại thời điểm 29/12/2017: 05 người 

- Tổng số viên chức quản lý sau khi sắp xếp lại tiếp tục sử dụng tại thời điểm 

29/12/2017: 04 người 

- Tổng số viên chức không bố trí được việc làm ở Công ty sau khi sắp xếp lại: 01 

người. 

2.3. Kinh phí dự kiến (thực hiện theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP và Thông tư 

44/2015/TT-BLĐTBXH): 

a) Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP: 

2.106.770.775 đồng. 

Trong đó: 
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- Thực hiện chế độ đối với số lao động về hưu trước độ tuổi quy định: 

1.577.073.775 đồng (Kèm theo phụ lục mẫu số 06).  

- Thực hiện chế độ đối với lao động tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21 

tháng 4 năm 1998, không bố trí được việc làm và phải chấm dứt hợp đồng lao 

động: 486.433.000 đồng (Kèm theo phụ lục mẫu số 08). 

- Thực hiện chế độ đối với số lao động được tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 21 

tháng 4 năm 1998 trở về sau, không bố trí được việc làm và phải chấm dứt hợp 

đồng lao động: 43.264.000 đồng (Kèm theo phụ lục mẫu số 09). 

b) Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP: 142.236.475 đồng. 

2.4. Nguồn kinh phí đảm bảo 

a) Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách theo nghị định 108/2014/NĐ-CP: 

142.236.475 đồng 

b)  Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách theo nghị định 63/2015/NĐ-CP: 

2.106.770.775 đồng. 

Trong đó: 

- Nguồn từ tiền bán cổ phần: 2.249.007.250 đồng. 

- Đề nghị Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp: 0 đồng. 

2.5. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại lao động giai đoạn 2018-2020 

 Kế hoạch tuyển dụng 

 Công ty chưa có kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới. Ban Lãnh đạo Công ty sau 

cổ phần sẽ xây dựng kế hoạch tuyển dụng. 

 Kế hoạch đào tạo và đào tạo lại 

 Công ty không có nhu cầu đào tạo lại. Tất cả các cán bộ chuyển sang làm việc 

tại Công ty cổ phần đều đáp ứng đủ yêu cầu làm việc. 
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IV. CÁC RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY 

 Rủi ro về kinh tế 

 Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro nhất định, bởi sự 

biến động của các biến số kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ 

giá hối đoái... Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk là một chủ thể tham gia vào nền 

kinh tế, nên hoạt động kinh doanh của Công ty cũng sẽ chịu những tác động trực tiếp 

hoặc gián tiếp từ sự thay đổi của những nhân tố đó. 

 Rủi ro về luật pháp 

 Sau khi hoàn thành công tác cổ phần hóa, mọi hoạt động kinh doanh của Công 

ty đều chịu ảnh hưởng bởi các quy định của pháp luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật 

Thương mại, Luật Chứng khoán, các luật về thuế... và các văn bản hướng dẫn có liên 

quan. 

 Hiện nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta đã dần hoàn 

thiện và luôn được thay đổi cho phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế, xã 

hội. Tuy nhiên, hệ thống văn bản này còn phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung cho phù hợp 

với tình hình thực tế. Do vậy, việc nâng cao tính ổn định về các chính sách pháp luật 

của Nhà nước là hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp, đặc biệt khi nền kinh tế Việt 

Nam đang từng bước hòa nhịp với sự vận động và phát triển không ngừng của nền 

kinh tế thế giới. 

 Rủi ro của đợt chào bán 

 Đợt chào bán của Công ty là đợt chào bán lần đầu ra công chúng nên tính thanh 

khoản thấp hơn so với các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực có cổ phiếu niêm yết 

trên sàn giao dịch.  

Giá mủ cao su chưa có dấu hiệu phục hồi tốt, trong khi đó sản phẩm chính của 

Công ty lại là mủ cao su, nén giảm sự kỳ vọng của các nhà đầu tư. 

 Đợt chào bán cổ phần của Công ty sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị 

trường chứng khoán niêm yết tại thời điểm chính thức đấu giá, tâm lý của các nhà đầu 

tư cũng như tính hấp dẫn cổ phần của Công ty. Vì vậy, có thể có rủi ro không bán hết 

số cổ phần dự định chào bán. 

 Rủi ro khác 

 Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do 

hiện tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, 

hạn hán, dịch bệnh, động đất...), chiến tranh hoặc hỏa hoạn... Những rủi ro này nếu 

xảy ra sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 
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V. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA 

1. Chi phí cổ phần hóa 

Căn cứ Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND Tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa 

của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, chi phí cổ phần hóa dự toán như sau: 

Bảng 16: Dự toán chi phí cổ phần hóa của Công ty  

Stt Khoản mục chi phí Số 

lượng 

Đơn giá Thời 

gian 

Thành tiền Ghi chú 

1 Khoản chi phí trực tiếp tại doanh nghiệp    105.000.000  

1.1 Chi phí tập huấn nghiệp vụ về cổ phần hóa    10.000.000  

 Chi phí thuê giảng viên tập huấn (bao gồm chi phì đi lại, ăn, 

nghỉ 

1 5.000.000 1 5.000.000  

 Chi phí học tập = Số học viên tham gia x đơn giá 1 ngày tham 

gia tập huấn x thời gian tập huấn 

60 50.000 1 3.000.000  

 Chi phí in tài liệu = số tài liệu (cuốn) x đơn gia1 cuốn tài liệu 60 20.000 1 1.200.000  

 Chi phí khác    800.000  

1.2 Chi phí kiểm kê, xác định giá trị tài sản = số người tham gia x 

đơn giá 1 ngày công  x số ngày kiểm kê 

20 100.000 30 60.000.000  

1.3 Chi phí Đại hội Đại biểu CBCNV để phổ biến và triển khai cổ 

phần hóa 

300 50.000 1 15.000.000  

1.4  Chi phí hoạt động tuyên truyền, công bố thông tin doanh 

nghiệp cổ phần hóa 

   20.000.000  
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Stt Khoản mục chi phí Số 

lượng 

Đơn giá Thời 

gian 

Thành tiền Ghi chú 

 Đăng báo địa phương 2 số 2 2.000.000  4.000.000  

 Đăng báo trung ương 2 số 2 6.000.000  12.000.000  

 Đăng tin truyền hình 2  2.000.00  4.000.000  

2 Chi phí cho việc tổ chức bán cổ phần    380.000.000  

2.1 Chi phí cho hoạt động đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán    300.000.000 Theo Thông tư 

2.2 Chi phí tổ chức đại hội cổ đông lần đầu    80.000.000  

3 Chi phí thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp    570.00.000  

3.1 Tại Công ty mẹ và các chi nhánh, công ty cổ phần, công ty liên 

kết 

   360.000.000  

3.2 Tại Công ty TNHH MTV Chỉ thun cao su Đăk Lắk    60.000.000  

3.3 Tại công ty TNHH MTV Đắk Lắk Muldulkiri – Vương quốc 

Campuchia 

   160.000.000  

4 Chi phí thuê tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa    150.000.000  

4.1  Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa và bảo vệ phương án 

cổ phần hóa trước cấp có thẩm quyền 

   120.000.000  

4.2 Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty cổ phần    10.000.000  

4.3  Tư vấn xây dựng kế hoạch 03 năm sau cổ phần hóa và tổ chức 

ĐHĐCD lần đầu 

   20.000.000  
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Stt Khoản mục chi phí Số 

lượng 

Đơn giá Thời 

gian 

Thành tiền Ghi chú 

5 Thù lao Ban chỉ đạo CPH và Tổ giúp việc    192.000.000  

5.1 Thù lao Ban chỉ đạo CPH = số người x chi phí/tháng x số 

tháng 

8 1.500.000 8 96.000.0000  

5.2 Thù lao Tổ giúp việc = số người x chi phí/tháng x số tháng 12 1.000.00 8 96.000.000  

6 Chi phí khác    160.000.000  

6.1 Chi phí quyết toán và lập hồ sơ bàn giao sang cho công ty cổ 

phần 

   100.000.000  

6.2 Chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, tư vấn bán đấu 

giá tại sở GDCK, hoàn tất thủ tục mua cho nhà đầu tư sau khi 

có kết quả đấu giá tại sở GDCK. 

     

 Tổng cộng    1.557.000.000  

Nguồn: Quyết định 3072/QĐ-UBND 
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2. Số tiền thu được từ bán phần vốn Nhà nước 

 Do chưa tổ chức bán đấu giá, chưa xác định được giá đấu thành công và giá đấu 

thành công thấp nhất nên Công ty tạm tính số tiền thu từ cổ phần hóa theo phương án 

giả định tất cả số lượng cổ phần bán ra được mua với giá theo giá khởi điểm là 12.600 

đồng/cổ phần, sau khi có giá chính thức sẽ điều chỉnh theo, cụ thể như sau: 

Bảng 17: Dự kiến số tiền thu được từ bán phần vốn Nhà nước  

STT Nội dung Số tiền (đồng) 

1 
Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh 

nghiệp 
1.558.722.333.138 

2 Các khoản tiền thu từ cổ phần hóa 1.243.563.900.000 

2.1 Thu từ bán cổ phần cho người lao động 14.112.600.000 

2.1.1 Bán giá ưu đãi theo thâm niên 11.643.000.000 

2.1.2 Bán giá theo cam kết làm việc lâu dài 2.469.600.000 

2.2 Thu từ bán đấu giá cổ phần 1.229.451.300.000 

3 Vốn điều lệ của Công ty sau cổ phần 1.558.000.000.000 

4 Chi phí cổ phần hóa dự kiến 1.557.000.000 

5 Chi phí giải quyết cho lao động dôi dư 2.249.007.250 

6 

Số tiền thu từ bán phần vốn Nhà nước còn lại sau 

khi trừ đi các khoản chi theo quy định [(1+2-3-4-

5)] 

1.240.480.225.888 

 Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực hiện theo quy định. 
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IV. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH 

NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 

1. Dự báo giá cao su  

Theo nhận định tại Bản tin Thị trường nông, lâm, thủy sản số 6 phát hành trong 

tháng 1/2018 của Bộ Công thương, giá cao su đang có nhiều trợ lực để cải thiện trong 

thời gian tới. Lý do, cung hạn chế và cầu cải thiện nhờ nhu cầu từ Trung Quốc cao, tình 

hình kinh tế có xu hướng tốt lên trong thời gian qua. 

Trên thực tế, trong nửa đầu tháng 12/2017, giá cao su thế giới biến động theo 

chiều hướng tăng. Tại Nhật Bản, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/12/2017, giá cao su 

RSS 3 giao kỳ hạn tháng 1/2018 trên sàn giao dịch Tocom tăng 4,1% so với cuối tháng 

11/2017, đạt 197,1 JPY/kg. Giá cao su thiên nhiên giao kỳ hạn tháng 1/2018 trên sàn 

giao dịch Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 295 NDT/tấn so cuối tháng 11/2017, lên mức 

13.800 NDT/tấn… 

Giá cao su được hỗ trợ bởi thông tin các quốc gia sản xuất cao su hàng đầu châu Á 

gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia (chiếm gần 70% cao su tự nhiên của thế giới) 

thống nhất sẽ giảm khối lượng xuất khẩu cao su tự nhiên kể từ giữa tháng 12/2017. Đây 

là lần thứ 5 kể từ năm 2012 đến nay, Hội đồng Cao su quốc tế ba bên (ITRC) đồng ý 

triển khai kế hoạch giải cứu giá cao su. Trong cuộc họp năm ngoái, ITRC đã cắt giảm 

615.000 tấn cao su nhằm ổn định giá. 

Để thực hiện thỏa thuận, Chính phủ Thái Lan sẽ đẩy mạnh hoạt động mua vào lên 

đến 50-80 nghìn tấn/năm từ mức hiện tại 20-30 nghìn tấn. Với động thái này, Bộ Nông 

nghiệp Thái Lan đặt mục tiêu đẩy giá cao su lên trên giá thành sản xuất, đạt 51,28 

Baht/kg, tương đương 1,57 USD/kg. 

Với Việt Nam, tính riêng tháng 11/2017, giá xuất khẩu cao su giảm 4,6% so với 

tháng 10/2017 và giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2016, đạt bình quân 1.465 USD/tấn (giá 

bình quân 11 tháng năm 2017 vẫn tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 1.654 

USD/tấn). Tuy nhiên, giá mủ cao su hiện cũng đang có chiều hướng tăng so với đầu 

tháng 12/2017. So với những ngày đầu tháng, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, 

Bình Dương, Tây Ninh tăng nhẹ. 

Thị trường có ảnh hưởng lớn nhất đến xuất khẩu cao su của Việt Nam là Trung 

Quốc. Trong 11 tháng năm 2017, Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường tiêu thụ cao su 

của Việt Nam với khối lượng đạt 785,8 nghìn tấn, trị giá đạt 1,28 tỷ USD, tăng 8,4% về 

lượng và tăng 39% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý, Trung Quốc chiếm 

tới 64% tổng khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam, tăng so với tỷ trọng 62% của 

cùng kỳ năm 2016. 

Theo Trung tâm Thông tin Hải quan Trung Quốc trong 10 tháng năm 2017, nhập 

khẩu cao su của Trung Quốc đạt 15,45 tỷ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong đó, Việt Nam đứng thứ 4 về cung cấp cao su cho Trung Quốc với kim ngạch tăng 
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58,8% so với cùng kỳ năm 2016. 10 tháng năm 2017, thị phần nhập khẩu cao su của 

Trung Quốc từ Việt Nam đã tăng lên đạt 7,8%, cao hơn so với mức 7,2% của tháng 10 

tháng năm 2016. 

Thời gian qua, do trên thị trường giao dịch kỳ hạn chênh lệch giá giữa các hợp 

đồng giao kỳ hạn ngắn với các hợp đồng giao kỳ hạn dài đang rất rộng, điều này thúc đẩy 

lượng nhập khẩu cao su của Trung Quốc tăng. Bên cạnh đó, nhu cầu cao su cho hoạt 

động sản xuất lốp của các nhà máy Trung Quốc cũng đã tăng, tỷ lệ vận hành của các nhà 

máy bình quân đạt công suất 65,13%. Đồng thời, tỷ giá đồng nhân dân tệ so với USD 

cũng tăng mạnh từ cuối tháng 8/2017 đến nay, khiến cho hàng hóa nhập khẩu trở nên rẻ 

hơn. 

Thời gian tới, xuất khẩu cao su dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi. 

2. Chiến lược đầu tư sau cổ phần hóa 

Đối với mảng dịch vụ khách sạn: Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương thoái 

vốn khỏi cụm dịch vụ khách sạn Dakruco. Hiện nay đã có một số nhà đầu tư đặt vấn đề 

mua lại toàn bộ cụm khách sạn này, tuy nhiên vì đang ở vào giai đoan CP hóa nên công 

ty tạm dừng. Nội dung này sẽ tiếp tục được thực hiện sau CPH, ưu tiên thoái vốn toàn bộ 

và dùng nguồn vốn này trả nợ toàn bộ khoản dư nợ gốc đã vay trước đây đầu tư vào 

khách sạn. Số vốn còn lại được dùng để bổ sung vào dự án tái canh cao su. Qua đó sẽ 

giảm được toàn bộ chi phí tài chính phát sinh hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động chung của doanh nghiệp, đồng thời bổ sung nguồn vốn đầu tư vào dự án tái 

canh cao su giai đoạn từ 2019. 

Đối với công ty TNHH MTV Chỉ thun Đắkắk: phát triển sản phẩm chỉ thun nhúng 

silicon và chỉ thun. Hiện nay công ty đã thuê chuyên gia vào đánh giá toàn bộ quy trình 

sản xuất xây dựng bộ công thức mới với triển vọng qua đó tối thiểu sẽ giảm được 10% 

giá thành, qua đó sẽ đủ sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Song song với đó sẽ kiến 

nghị các bộ ngành nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ nhằm bảo hộ ngành sản xuất công 

nghiệp trong nước như ban hành các chính sách thuế phù hợp. Mặt khác sẽ triển khai 

nghiên cứu phát triển thêm các sản phầm khác trên hạ tầng hiện đã có như sản xuất găng 

tay y tế, các sản phầm khác có nguồn gốc từ cao su latex để nâng cao hiệu quả hoạt động 

SXKD.  

Đối với dự án tại Campuchia: Hiện nay đã triển khai đầu tư xây dựng nhà máy 

công nghệ mủ tờ xông khói với công suất 3.000 tấn/năm, phấn đấu bắt đầu đưa vào chế 

biến ra thành phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu từ Campuchia từ quý 3/2018. 

Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao: Trên cơ sở phương án sử dụng 

đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó sẽ chuyển 696 ha đất từ trồng cây sao su 

sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Quỹ đất này rất thuận lợi về địa lý, thổ 

nhưỡng, nguồn nước và đang được các nhà đầu tư đánh giá rất cao. Hiện tại đã có một số 

nhà đầu tư trình bày dự án hợp tác phát triển chuyên sâu về nông nghiệp công nghệ cao, 

công ty kỳ vọng sẽ mang lại giá trị gia tãng lớn từ các dự án này. 
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Dự án tái canh cao su: Tiếp tục đầu tư tái canh hết diện tích cao su già cỗi vào 

năm 2020. Toàn bộ diện tích tái canh hiện nay đều sinh trưởng phát triển tốt, mật độ cây 

cao, bộ giống mới, qua đó sẽ bắt đầu gia tăng sản lượng mạnh mẽ bắt đầu vào những năm 

sau 2024.Tiếp tục đầu tư trong cao su theo mô hình hàng kép, kết hợp trồng xen các cay 

nông nghiệp khác, nhằm tăng he số sử dụng đất, giảm suất đầu tư, để khi vườn vào kinh 

doanh, giá thành sẽ giảm, đảm bảo kinh doanh bền vững. 
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3. Kế hoạch sản lượng của Công ty giai đoạn 2018 -2022 

Bảng 18: Kế hoạch sản lượng sau cổ phần hóa 

STT Chi tiêu ĐVT 

Năm 

Ghi chú 

2018 2019 2020 2021 2022 

I Khối lượng sản phẩm chính               

1 Diện tích - Năng suất               

1.1 Tổng diện tích, trong đó:   7.994 7.995 7.994 7.994 7.994   

1.1.1 Diện tích cao su khai thác và chăm sóc Ha 7.647 7.436 7.298 7.298 7.298   

  - Diện tích cao su khai thác " 3.714 3.229 2.903 2.608 3.285   

  - Diện tích cao su KTCB " 3.489 3.639 3.825 4.146 4.014   

  - Diện tích cao su trồng mới " 444 568 570 545 0   

1.1.2 Diện tích cao su thanh lý Ha 779 707 545 0 0   

1.1.3 Diện tích chuyển đổi cây trồng Ha 348 559 696 696 696   

1.2 Năng suất Tấn/ha 1,14 1,26 1,28 1,42 1,40   

2 Sản lượng Tấn 7.727 8.073 8.211 8.695 10.108   

2,1 Cao su khai thác " 4.232 4.078 3.716 3.700 4.613   

2,2 Cao su thu mua ngoài " 3.495 3.995 4.495 4.995 5.495   
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3 Cao su chế biến Tấn 7.727 8.073 8.211 8.695 10.108   

4 Tồn kho đầu kỳ Tấn 1.500 700 700 700 700   

5 Cao su tiêu thụ trong kỳ Tấn 8.527 8.073 8.211 8.695 10.108   

  - Xuất khẩu " 6.822 6.458 6.569 6.087 8.086   

  - Nội địa " 1.705 1.615 1.642 2.609 2.022   

6 Tồn kho cuối kỳ   700 700 700 700 700   

7 Giá bán bình quân 1000 đồng 34.063 35.426 36.847 38.328 39.873   

  - Xuất khẩu " 34.125 35.831 37.623 39.504 41.479   

  - Nội địa " 34.000 35.020 36.071 37.153 38.267   

Nguồn: Công ty 

4. Kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận giai đoạn 2018 -2022 

Bảng 19: Kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận 

STT Chi tiêu ĐVT 

Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

I Tổng doanh thu 1000 đồng 520.320.435 525.309.550 526.490.449 471.085.422 542.839.168 

1 Doanh thu cao su 1000 đồng 290.450.938 285.991.071 302.548.305 333.264.878 403.018.623 
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2 

Thanh lý vườn cây cao su (diện tích thanh 

lý x đơn giá thanh lý vườn cây -> ĐG bán 

bình quân 160 triệu/ha. Giá bán này được 

tính an toàn bằng từ 60 -70% giá bán hiện 

tại) 

1000 đồng 124.603.200 113.145.600 87.121.600 0 0 

3 Doanh thu sản phẩm dịch vụ khách sạn 1000 đồng 28.000.000 30.000.000       

4 Doanh thu hoạt động tài chính 1000 đồng 48.554.665 61.179.665 98.554.665 99.554.665 101.554.665 

4.1 
Chênh lệch giá mủ thu nợ đầu tư cao su 

liên kết 
" 10.500.000 8.500.000 6.500.000 4.500.000 3.500.000 

4.2 Cổ tức được chia " 38.054.665 52.679.665 92.054.665 95.054.665 98.054.665 

  Cổ tức DRI (7->15%/năm) " 34.125.000 48.750.000 73.125.000 73.125.000 73.125.000 

  Cổ tức Quỹ TD (10%/năm qua các năm) " 629.100 629.100 629.100 629.100 629.100 

  
Cổ tức Cty Thái Dương (15%/năm qua 

các năm) 
" 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 

  
Cổ tức Cty Campuchia (0% - 7%/năm qua 

các năm) 
 0 0 15.000.000 18.000.000 21.000.000 

  
Cổ tức các công ty CP Daknoruco và 

Dakrutech (7%/năm) 
 2.175.565 2.175.565 2.175.565 2.175.565 2.175.565 

5 
Thu nhập khác từ cho thuê đất trồng xen 

canh 
" 21.759.432 23.821.014 24.353.679 24.353.679 24.353.679 

  Thu nhập từ các hợp đồng đang thực hiện  " 17.086.812 14.905.434 12.171.039 12.171.039 12.171.039 
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Thu nhập dự kiến từ diện tích trồng mới từ 

năm 2018-2020 (Đơn giá thuê đất trồng 

xen 6 triệu đồng/ha cao su) 

" 4.672.620 8.915.580 12.182.640 12.182.640 12.182.640 

6 

Thu nhập dự kiến từ các dự án chuyển đổi 

từ cây cao su sang nông nghiệp công nghệ 

cao (tạm tính bằng giá cho thuê đất trắng 

với giá thuê 20 triệu/ha) 

" 6.952.200 11.172.200 13.912.200 13.912.200 13.912.200 

II Tổng chi phí 1000 đồng 438.951.520 445.459.569 384.569.263 338.521.561 393.534.608 

1 Chi phí SX cao su 1000 đồng 282.499.120 298.100.369 306.228.063 327.521.561 384.534.608 

  Giá thành SX cao su " 36.560 36.926 37.295 37.668 38.044 

  Chi phí SX cao su " 282.499.120 298.100.369 306.228.063 327.521.561 384.534.608 

2 

Chi phí vườn cao su thanh lý (GTCL tăng 

do định giá lại; Hiện giá vườn cây cao su 

TLý -> CP tính bq 120 triệu/ha cao su 

thanh lý x DT thanh lý) 

1000 đồng 93.452.400 84.859.200 65.341.200 0 0 

3 Chi phí hoạt động SP khác " 57.000.000 54.500.000 4.000.000 2.000.000 0 

  Chi phí DVKS " 45.000.000 46.500.000       

  
Lập dự phòng lỗ các khoản đầu tư vào 

Công ty con. 
" 12.000.000 8.000.000 4.000.000 2.000.000 0 

4 Chi phí hoạt động khác 1000 đồng 6.000.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

III Lợi nhuận trước thuế 1000 đồng 81.368.915 79.849.981 141.921.187 132.563.861 149.304.560 
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IV Thuế TNDN (20%) " 8.662.850 5.434.063 9.973.304 7.501.839 10.249.979 

V Lợi nhuận sau thuế 1000 đồng 72.706.065 74.415.918 131.947.882 125.062.022 139.054.581 

1 Dự kiến trích các quỹ như sau: " 11.632.970 11.906.547 21.111.661 20.009.924 22.248.733 

  Trích Quỹ ĐTPT (10%) " 7.270.606 7.441.592 13.194.788 12.506.202 13.905.458 

  Trích Quỹ ban QLĐH (1%) " 727.061 744.159 1.319.479 1.250.620 1.390.546 

  Trích Quỹ KT, PL (5%) " 3.635.303 3.720.796 6.597.394 6.253.101 6.952.729 

2 Dự kiến tỷ lệ và số tiền chia cổ tức             

  
Tỷ lệ chia cổ tức (Dự kiến VĐL 1.558 tỷ 

đồng) 
% 0,0% 8,2% 7,4% 7,0% 7,8% 

  Số tiền chia cổ tức 1000 đồng 61.073.094 123.582.465 110.836.221 105.052.099 116.805.848 

VI Nộp NSNN " 14.662.850 11.434.063 15.973.304 13.501.839 16.249.979 

VII Nhu cầu vốn đầu tư 1000 đồng 98.606.715 113.111.712 128.144.534 140.962.846 157.626.115 

1 
Vốn đầu tư chăm sóc vườn cây cao su 

KTCB và trồng tái canh 
1000 đồng 68.919.746 71.998.791 69.637.306 54.363.640 45.087.847 

2 Vốn đầu tư khác " 10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 

3 Trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng " 19.686.969 30.112.921 46.507.228 73.599.206 98.538.268 

Nguồn: Công ty 



PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

  60 

Lưu ý: 

- Trong kế hoạch 5 năm này, theo như chủ trương của UBND tỉnh Đắklắk, Dakruco dự 

kiến sẽ tiến hành bán cụm khách sạn Dakruco trước năm 2019. Do đó từ 2019 sẽ 

không tính hiệu quả của đơn vị này vào. 

- Trong phương án sử dụng đất được phê duyệt, công ty sẽ chuyển khoảng 670 ha từ 

đất trồng cao su sang đầu tư vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay đã 

có rất nhiều đối tác đặt vấn đề tham gia liên kết liên doanh hoặc sẽ công ty cổ phần 

sau này sẽ trực tiếp đầu tư (khi các đối tác tham gia góp vốn và trở thành cổ đông 

lớn). Các dự án này hầu hết đều rất khả thi và dự kiến sẽ cho hiệu quả rất cao, trong 

phương án công ty chỉ tính khoản thu nhập ở mức thấp nhất, tương đương với giá trị 

cho thuê đất trồng xen quy đông đặc. 

V. Giải pháp thực hiện 

1. Nhóm giải pháp về thị trường và sản phẩm 

 Về tiếp thị  

- Trang bị kiến thức tiếp thị cần thiết cho các cán bộ quản lý. Đào tạo kiến thức 

kinh tế kỹ thuật tổng hợp cho cán bộ tiếp thị. 

- Củng cố mối quan hệ bền vững với khách hàng, đẩy mạnh và tăng cường công tác 

Marketing và tiêu thụ đối với các thị trường có nhu cầu lớn về cao su. 

 Về sản phẩm, thị trường 

- Đầu tư sản xuất, kinh doanh chuyên sâu về các sản phẩm truyền thống đã khẳng 

định được thị phần trong những năm vừa qua. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch mở rộng thị trường, phát huy mọi nguồn lực của 

Công ty, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước 

ngoài để từng bước tiếp cận thị trường quốc tế. 

- Tập trung xúc tiến, tiếp cận các dự án ở các địa bàn chiến lược quan trọng trong 

phạm vi cả nước; tăng cường tiếp thị, quảng cáo và thực hiện tốt chính sách chất 

lượng đối với khách hàng 

 Phân khúc thị trường riêng cho từng sản phẩm 

- Phân chia thị trường ra từng nhóm cụ thể để có có cách tiếp cận từng loại sản 

phẩm cho phù hợp. 

- Hướng tới sẽ đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm SVR CV và latex để cải thiện giá 

bán và mở rộng thị  trường  

- Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đối với ngành cao su; hỗ trợ 

doanh nghiệp quảng bá sản phẩm trên thị trường xuất khẩu. Mở rộng thị trường, 

thúc đẩy các dự án và ưu đãi trong đầu tư nhằm phát triển công nghiệp chế biến 

http://thitruongcaosu.net/tag/ho-tro/
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sản phẩm cao su để nâng cao giá trị gia tăng cũng như đa dạng hóa các sản phẩm 

của ngành. Khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư để mở rộng các nhà máy công 

nghiệp chế biến sản phẩm gần vùng nguyên liệu.  

2. Nhóm giải pháp về vốn, tài chính 

 Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực tài chính 

- Tăng cường các hình thức huy động vốn để đảm bảo vốn cho các hoạt động đầu 

tư, kinh doanh của Công ty đồng thời tích lũy vốn để mở rộng đầu tư phát triển. 

Công ty sẽ phát huy các nguồn vốn sau để bổ sung vốn kinh doanh, vốn điều lệ. 

- Thực hiện các giải pháp tăng vốn điều lệ và nâng cao năng lực tài chính của Công 

ty để có được tình hình tài chính lành mạnh khi cần thiết. 

- Tăng cường làm việc với ngân hàng đã có quan hệ tín dụng để cơ cấu lại các 

khoản nợ, điều chỉnh lại các khoản nợ, giảm lãi vay nhằm giảm bớt gánh nặng về 

tài chính; tiếp tục đề nghị bảo lãnh và vay vốn thực hiện các dự án có lợi nhuận 

cao. 

- Tập trung nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị. Điều chuyển nội bộ để sử dụng hợp 

lý hơn; thanh lý, bán bớt những máy móc thiết bị không còn phù hợp; cho thuê và 

tự khai thác để đạt hiệu quả cao nhất. 

- Thực hiện chính sách tiết kiệm, hạn chế chi tiêu; sử dụng vốn vay một cách hiệu 

quả nhất. 

- Đầu tư vốn hướng tới mục tiêu tận dụng hết khả năng nhân lực hiện tại, đồng thời 

mang lại tích lũy nhanh. Các hoạt động đầu tư sẽ nhắm tới các công ty, các dự án 

mang tính chiến lược và có nhiều khả năng thu lợi nhuận lớn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về tài chính, kế toán đối với các đơn vị 

trong Công ty; đồng thời đẩy mạnh công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với 

các đơn vị trực thuộc, các công ty con. 

- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán, công tác lao động, tiền lương, các chế độ 

chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của Tập đoàn và pháp luật 

hiện hành, đảm bảo tính công khai và minh bạch. 

 Thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí 

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sát nhập các nông trường, trung tâm có quy mô nhỏ 

để tinh gọn bộ máy, giảm chi phí quản lý. 

- Tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên tiết kiệm chi phí điện, nước, văn 

phòng phẩm, điện thoại… 

- Rà soát định mức tiêu hao nhiên liệu cho xe điều hành, xây dựng lại quy trình điều 

động xe đi công tác khoa học, hợp lý, tiết kiệm, không bị chồng chéo. Hạn chế 

đầu tư xe điều hành khi không cần thiết. 
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- Hạn chế chi phí quảng cáo, tiếp thị, tiếp khách và các chi phí gián tiếp khác…  

- Hạn chế, tiết kiệm chi phí đi công tác (giảm chi phí vé máy bay, tàu xe, phòng 

nghỉ...). Đi công tác bằng hình thức, phương tiện theo hướng tiết kiệm.  

- Bố trí lại nhân sự quản lý theo hướng tinh giản, gọn nhẹ hiệu quả.  

- Rà soát bảo trì, bảo quản thiết bị, xe điều hành; phát huy hết hiệu quả sử dụng tài 

sản thiết bị không để tài sản chờ việc nhưng phải chịu chi phí khấu hao, sửa 

chữa... 

- Cắt giảm chi phí hội họp, liên hoan, chúc mừng…chưa thực sự cần thiết và chi tổ 

chức hội họp theo hướng đơn giản, tiết kiệm, không phô trương. 

3. Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ 

- Công ty tiếp tục tổ chức nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ 

thuật về chuyên môn nghiệp vụ kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp 

cận với các công nghệ tiên tiến trên thế giới. Khuyến khích các cá nhân, đơn vị 

tăng cường phát huy nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khoa học công 

nghệ. Thường xuyên tổng kết đánh giá và khen thưởng xứng đáng đối với các cá 

nhân tập thể có thành tích và nhân rộng ra toàn Công ty. 

- Thường xuyên phát động phong trào thi đua, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ 

với chỉ tiêu rõ ràng. Tổ chức nghiệm thu, đánh giá kịp thời và có phần thưởng 

xứng đáng cho các công trình, tác phẩm trên nguyên tắc trân trọng, đánh giá đúng 

mức và khen thưởng kịp thời dù các sáng kiến hợp lý hóa sản xuất có giá trị nhỏ 

để động viên được các tập thể, cá nhân phát huy tính sáng tạo làm lợi cho Công ty. 

Đưa công tác nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào tiêu chuẩn xét chọn các 

danh hiệu thi đua. 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc ứng dụng từng công nghệ mới, có 

phương hướng tổ chức cải tiến hoàn thiện hơn để có thể triển khai sản xuất đại trà 

và phổ biến. 

4. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực 

 Nângcao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực 

Việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nhân sự gồm việc phân công 

lao động hợp lý; thường xuyên định biên đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên; thực hiện và 

đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động. 

Về phân công lao động hợp lý 

- Để có cơ sở phân công lao động hợp lý, Công ty thường xuyên đánh giá năng lực 

cán bộ, nhân viên. Việc đánh giá năng lực của cán bộ, nhân viên được thực hiện 

hàng năm để đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả làm việc, bên cạnh đó cũng thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên. 
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- Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng chức danh công việc. Trên cơ sở đó, 

Công ty sắp xếp, bố trí, sử dụng đúng khả năng, phù hợp với nguyện vọng, năng 

lực và tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên nâng cao trình độ, phát huy hết khả 

năng của mình. Việc phân công lao động hợp lý sẽ giúp cho việc kiểm soát, quản 

lý và điều hành được hiệu quả. 

Thường xuyên định biên đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên 

- Định kỳ hàng năm, Công ty tiến hành định biên nhân sự bao gồm cán bộ quản lý 

và nhân viên lao động gián tiếp. Trên cơ sở đó có sự điều chỉnh cho phù hợp với 

từng giai đoạn phát triển. 

- Tiến hành định biên nhân sự ở từng phòng, ban sao cho phù hợp, đảm bảo bộ máy 

quản lý gọn nhẹ và hiệu quả cao; sau đó thực hiện việc định biên nhân sự tại các 

đơn vị phụ thuộc Công ty. 

Đảm bảo các chế độ chính sách và khuyến khích người lao động 

Để khuyến khích người lao động làm việc một cách tự giác, hết mình, phát huy 

hết khả năng của mình, Công ty có chính sách khuyến khích và có chế độ ưu đãi đối với 

người lao động, cụ thể là: 

- Chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, đảm bảo công ăn việc làm, thu 

nhập và từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động; thực 

hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động. 

- Đổi mới chế độ lương, thưởng; xây dựng chế độ lương, thưởng hợp lý, khoa học, 

bảo đảm công bằng trong phân phối và phù hợp với tốc độ tăng năng suất lao 

động, xứng đáng với công sức lao động mà người lao động bỏ ra. 

- Xem xét hình thức trả lương theo kết quả công việc, trên cơ sở xác định chính xác 

giá trị công việc, độ phức tạp của công việc, điều kiện đặc thù của công việc với 

các yếu tố thực tế. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho những cán bộ có năng lực được cống hiến và phát 

triển. Có chính sách đãi ngộ đối với người lao động có đóng góp đặc biệt vào hiệu 

quả sản xuất kinh doanh. 

- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Thường 

xuyên tổ chức, phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, tạo sân chơi 

lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần trong CB-CNV. Tăng cường hơn nữa công 

tác y tế, chăm sóc sức khỏe, phòng chống các loại dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp, 

nhất là đối với những người làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại. Kịp 

thời động viên, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong 

lao động sản xuất, có sáng kiến cải tiến công cụ, phương pháp làm việc. Xử phạt 

nghiêm minh các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế của Công ty 

 Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự 
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Công tác tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự là hoạt động quản lý nhân lực quan 

trọng. Trong quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự cần lựa chọn những cá nhân thích 

hợp, có đầy đủ trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Công ty xem xét thực hiện 

các nội dung sau: 

- Thực hiện đúng quy trình tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự, đánh giá đúng trình 

độ, năng lực của ứng viên, lựa chọn những người có năng lực thực sự và phù hợp 

với công việc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả kinh doanh. 

- Cán bộ được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, ngoài khả năng chuyên 

môn, cần đánh giá tư chất lãnh đạo qua khả năng thu hút đám đông, có uy với 

đồng nghiệp, cá tính phù hợp như phải quyết đoán, dũng cảm, khách quan, có khả 

năng tiếp thu các vấn đề khó, phức tạp, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dám nhận trách 

nhiệm. 

- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự, Công ty sẽ xây dựng 

được một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, năng lực giỏi, thành thạo 

trong việc sử dụng trang thiết bị mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản 

xuất kinh doanh; tạo điều kiện để làm tinh gọn bộ máy quản lý, giảm chi phí và 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

Để nắm bắt nhanh các cơ hội kinh doanh, đồng thời thích ứng và đối phó hiệu quả 

với những thách thức thường xuyên của thị trường. Công ty thực hiện công tác đào tạo, 

phát triển nguồn nhân lực như sau: 

- Thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên được nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ và kỹ năng tay nghề thông qua việc tham dự các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng. Thực hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao để người lao 

động thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc theo yêu cầu nhằm hoàn thành khối lượng, 

chất lượng sản phẩm cho Công ty.  

- Chú trọng việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Áp dụng những tiến bộ khoa học, công 

nghệ thông tin vào công tác quản lý nguồn nhân lực, tổ chức sắp xếp lại lao động 

giảm tỉ lệ quản lý, nhất là việc áp dụng phần mềm vào công tác quản lý kế toán, 

tiền lương, vườn cây nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý và điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty trước tình hình mới. 

- Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ có kiến thức mới; có kế hoạch bổ 

sung thay thế và nâng cao chất lượng lao động trên cơ sở thực hiện tốt công tác 

đào tạo kết hợp với việc tuyển dụng mới lao động được đào tạo cơ bản. Đặc biệt 

chú trọng đến đội ngũ cán bộ trẻ, coi đó là việc đầu tư cho tương lai. 

- Công ty có biện pháp hỗ trợ nguồn nhân lực tại các công ty thành viên và nâng 

cao chất lượng đào tạo lao động nhằm xây dựng một lực lượng lao động chuyên 

nghiệp.  
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 Thu hút và sử dụng nhân tài 

Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài từ bên ngoài vào Công ty 

- Xây dựng chính sách ưu đãi về tiền lương, tiền thưởng và các chính sách khuyến 

khích khác như bổ nhiệm, giao nhiệm vụ quan trọng, phương tiện đi lại... để thu 

hút chuyên gia trình độ cao và nhân tài. 

- Thực hiện chính sách ưu tiên tuyển dụng đối với các đối tượng là sinh viên tốt 

nghiệp đại học đạt loại xuất sắc, loại giỏi chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí 

cần tuyển; người có bằng thạc sỹ tuổi đời dưới 30, tiến sĩ tuổi đời dưới 35, chuyên 

gia trình độ cao có chuyên ngành đào tạo thuộc các chuyên ngành, lĩnh vực quản 

trị, kinh doanh quan trọng của Công ty; công nhân kỹ thuật có tay nghề cao. 

Thực hiện kế hoạch sử dụng nhân tài của Công ty 

- Cụ thể hoá các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhân tài, tạo điều 

kiện để nhân tài phát triển, cống hiến cho Công ty và tự khẳng định mình để được 

xã hội tôn vinh. 

- Thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh nhân tài. Xây dựng chính 

sách đãi ngộ nhân tài như chế độ lương, điều kiện làm việc, khen thưởng, tôn vinh 

người có tài, người có công, bố trí sử dụng nhân tài; tạo môi trường làm việc và có 

chính sách khuyến khích những công trình nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật 

có giá trị thực tiễn cao. 

- Tiến hành đánh giá và có kế hoạch bố trí, sử dụng nhân tài một cách hợp lý. Cán 

bộ, nhân viên thuộc diện tài năng trẻ, nhân lực chất lượng cao được ưu tiên tạo 

điều kiện trong công tác, cụ thể như sau: 

 Được bố trí, phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

 Được ưu tiên tạo điều kiện về phương tiện làm việc, nghiên cứu, học tập 

nâng cao trình độ. 

 Được ưu tiên xem xét trong việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức 

vụ lãnh đạo, quản lý của Công ty. 

5. Nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp 

 Xâydựng và hoàn thiện hệ thống các Quy chế quản lý nội bộ 

- Việc chuyển đổi Công ty từ loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

sang công ty cổ phần sẽ có những thay đổi nhất định trong tổ chức và điều hành 

hoạt động của Công ty. Ngay sau khi được chuyển đổi thành công ty cổ phần, 

Công ty sẽ triển khai xây dựng hệ thống các Quy chế quản lý nội bộ làm công cụ 

và cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và tính chuyên 
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nghiệp của Công ty. Công ty sẽ tiến hành xây dựng hoàn thiện hệ thống các quy 

chế thuộc các lĩnh vực: 

 Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Quan hệ nội bộ Công ty. 

 Quan hệ giữa Công ty với các công ty thành viên. 

 Quản lý tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 

- Việc xây dựng và hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ giúp Công ty có được 

một hệ thống hoàn chỉnh các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động, chế độ, 

chính sách tạo hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty. Các Quy 

chế cũng là cơ sở để xem xét trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân trong việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Công ty giao và giúp cho hoạt động quản lý, 

điều hành được nhịp nhàng và thông suốt. 

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

- Công nghệ thông tin đóng một vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã 

hội, an ninh, quốc phòng và đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của 

đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Để phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh, Công ty 

cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, vừa để tạo ra những 

biến chuyển mang tính bước ngoặt trong sản xuất, vừa góp phần giảm nhẹ các thủ 

tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành và thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. Công ty đề ra các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý như sau: 

 Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động quản lý, kinh doanh bao gồm các nội dung chủ 

yếu như: hệ thống thư điện tử; hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều 

hành; số hóa nguồn thông tin ở dạng số theo thứ tự ưu tiên về thời gian và 

tầm quan trọng; tăng cường sử dụng văn bản điện tử; phát triển và cung cấp 

thông tin trực tuyến; thông tin công khai về tuyển dụng, chế độ lương, hưu, 

bảo hiểm, khen thưởng và kỷ luật. 

 Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; tiếp tục xây dựng, bồi 

dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công nhân viên; nghiên 

cứu xây dựng chế độ ưu đãi đối với cán bộ, công nhân viên chuyên trách về 

công nghệ thông tin; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý dự án và đẩy mạnh ứng dụng đào tạo 

trực tuyến cho cán bộ, công nhân viên. 

 Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin một cách đồng bộ; trang bị sử dụng một 

số phần mềm chuyên dụng để ứng dụng vào quản lý, kinh doanh như: phần 
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mềm dùng chung quản lý văn bản, phần mềm quản lý nhân sự - lao động, 

phần mềm quản lý vật tư - thiết bị để giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ; 

khuyến khích cán bộ, công nhân viên khai thác thông tin trên môi trường 

mạng phục vụ công tác. 

 Tăng cường và khuyến khích sử dụng các hình thức truyền thông cơ bản 

như thư điện tử, điện thoại, fax; đưa thông tin lên cổng thông tin điện tử 

hoặc trang thông tin điện tử của Công ty để trao đổi thông tin ở khoảng 

cách xa, tạo thói quen làm việc của cán bộ, công nhân viên trên môi trường 

mạng và hệ thống thông tin trợ giúp nhằm thay thế văn bản giấy. 

 Từng bước tích hợp các hệ thống thông tin, tiếp tục xây dựng và mở rộng 

hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, điều 

hành chung của Công ty ... 

6. Nhóm giải pháp về sắp xếp tổ chức bộ máy 

Việc tổ chức lại các phòng, ban đảm bảo phù hợp giữa chức năng, lĩnh vực quản 

lý và bộ phận quản lý sao cho tất cả các chức năng và lĩnh vực quản lý đều có phòng ban, 

nhân viên phụ trách và mỗi một phòng ban, nhân viên đều có công việc phụ trách. Việc 

tổ chức lại bộ máy giúp việc được thực hiện theo hướng sau: 

- Nghiên cứu làm tinh gọn bộ máy, giảm được các mối quan hệ công tác, đồng thời 

tiết kiệm các chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý. 

- Nghiên cứu thành lập Bộ phận kiểm soát nội bộ để thực hiện chức năng giúp lãnh 

đạo Công ty quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực góp phần hạn chế tối 

đa những rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp xây 

dựng một nền tảng quản lý vững chắc phục vụ cho quá trình mở rộng sản xuất và 

phát triển của Công ty. 
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PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÔNG TYSAU CỔ PHẦN HÓA 

 Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 18/08/2017 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 

Cao su Đắk Lắk, phương án sử dụng đất sau cổ phần  hóa của Công ty sau cổ phần hóa 

như sau: 

- Diện tích đất Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk giữ lại: 

a)  Tổng diện tích đất Công ty giữ lại 9.268,5ha. Trong đó: 

- Đất nông nghiệp: 9.231,7ha, bao gồm: đất trồng cây lâu năm: 8.837,91ha; đất 

nuôi trồng thủy sản: 4,22ha; đất sản xuất nông nghiệp (đường lô sản xuất) 

389,57ha. 

- Đất phi nông nghiệp: 34,94ha, bao gồm: đất ở tại đô thi 0,08ha; đất cơ sở y tế 

0,44ha; đất cơ sở thể dục thể thao 0,92ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp 32,00ha, đất bãi thải xử lý chất thải 1,24ha; đất có mặt nước chuyên 

dùng 0,26ha. 

- Đất chưa sử dụng: 1,86ha. 

b)  Diện tích đất Công ty giữ lại theo địa giới hành chính cấp huyện phân ra như 

sau: 

- Tại thanh phố Buôn Ma Thuột: diện tích 621,06ha, bao gồm: đất trồng cây lâu 

năm 600,59ha; đất sản xuất nông nghiệp (đường lô sản xuất) 14,38ha; đất ở tại 

đô thị 0,08ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 6,01ha. 

- Tại thị xã Buôn Hồ: diện tích 1.194,42ha, bao gồm: đất trồng cây lâu năm 

1.131,94ha; đất sản xuất nông nghiệp (đường lô sản xuất) 59,81ha; đất cơ sở thể 

dục thể thao 0,92ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 1,75ha. 

- Tại huyện Krông Búk: diện tích 2.270,15ha, bao gồm: đất trồng cây lâu năm 

2.128,24ha; đất sản xuất nông nghiệp (đường lô sản xuất) 137,05ha; đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp 3,00ha; đất chưa sử dụng 1,86ha. 

- Tại huyện Cư M’gar: diện tích 4.469,34ha, bao gồm: đất trồng cây lâu năm 

4.291,06ha; đất nuôi trồng thủy sản 4,22ha; đất sản xuất nông nghiệp (đường lô 

sản xuất) 155,37ha; đất cơ sở y tế 0,44ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 16,75ha; đất bãi thải xử lý chất thải 1,24ha; đất có mặt nước chuyên 

dùng 0,26ha. 

- Tại huyện Cư Kuin: diện tích 712,61ha, bao gồm: đất trồng cây lâu năm 

686,08ha; đất sản xuất nông nghiệp (đường lô sản xuất) 22,96ha; đất sản xuất, 

kinh doanh phi nông nghiệp 3,57ha. 
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- Tại huyện Cư Buôn Đôn: diện tích 0,92ha (dất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp). 

- Diện tích đất Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk bàn giao về địa phương 

quản lý: 

a)  Tổng diện tích đất Công ty bàn giao về địa phương quản lý: 36,78ha. Trong đó: 

- Đất nông nghiệp: 3,22ha (đất trồng cây lâu năm). 

- Đất phi nông nghiệp: 10,56ha, bao gồm: đất cơ sở giao dục đào tạo 0,23ha; đất 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 3,38ha; đất có mặt nước chuyên dùng 

4,90ha; đất thủy lợi 2,05ha. 

- Đất chưa sử dụng: 23ha. 

b)  Diện tích đất Công ty bàn giao cho địa phương quản lý theo địa giới hành chính 

cấp huyện, như sau: 

- Tại thành phố Buôn Ma Thuột: diện tích 23ha (đất chưa sử dụng) thuộc các 

thửa đất, như sau: 

 Thửa đất số 2, tờ bản đồ số 61 tại phường Tân An: diện tích 16,93 ha. 

 Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 66 tại phường Tân An: diện tích 6,07ha. 

- Tại thị xã Buôn Hồ: diện tích: 0,23ha (đất cơ sở giáo dục và đào tạo) thuộc thửa 

đất số 31, tờ bản đồ số 33 tại xã Cư Bao. 

- Tại huyện Krông Búk: diện tích: 2,05ha (đất thủy lợi) thuộc thửa đất số 61, tờ 

bản đồ số 6 tại xã Chư Kbô. 

- Tại huyện Cư M’gar: diện tích 11,5ha. Trong đó: 

 Đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm): 3,22ha thuộc các thửa đất số: 23, 

35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, tờ bản đồ số 54 tại xã Ea Drơng. 

 Đất phi nông nghiệp: diện tích 8,28ha, bao gồm: đất sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp 3,38ha (thuộc các thửa đất số: thửa số 70, tờ bản đồ 6, thửa 

đất số 5, tờ bản đồ 54. Một phần thửa đất số 1, tờ bản đồ số 47, xã Ea 

Drơng); đất có mặt nước chuyên dùng 4,9ha thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ 

số 53 tại xã Ea Drơng. 

c) Về danh mục các dự án UBND Tỉnh Đắk La81k đã có quyết địnhchủ trương 

đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt thuộc dự diện 

ti1hc đất của Công ty. – Xem phụ lục đính kèm quyết định2201/QĐ-UBND ngày 

18/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ 

phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, phương án sử dụng đất sau cổ phần  

hóa của Công ty. 
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Bảng 20: Bảng tổng hợp phương án sử dụng đất của Công ty sau cổ phần hóa 

Chỉ tiêu/Các 

đơn vị 
 CƯ 

KPÔ  
CƯ 

BAO 
PHÚ  

XUÂN 

XN 

CB 

CUÔR  

ĐĂNG 
NT 

30/4 
CƯ  

MGAR 
EA  

HĐINH 

CN  

NT 

19/8 

Buôn 

Đôn 

VP  

CÔNG 

TY 
 Tổng  

 Dự kiến 

bàn 

 giao địa 

phương  

Dự kiến 

phương  

án sử 

dụng đất 

Tổng diện tích 

hiện nay đang 

quản lý 
2.272,20 1.190,27 1.854,67 10,86 760,17 685,92 1.775,19 38,80 712,61 0,92 3,66 9.305,3 36,78 9.268,5 

1. Đất phi nông 

nghiệp  
5,05 2,89 8,87 10,86 4,58 2,43 2,38 0,28 3,57 0,92 3,66 45,5 10,56 34,9 

- Đất sản xuất kinh 

doanh phi NN  
3,00 1,74 3,97 9,36 4,14 2,43 2,38 0,28 3,57 0,92 3,58 35,4 - - 

Trụ sở   1,53  1,55   3,97  -     4,14    1,10   1,97  0,28    1,80     3,58  19,9    3,39  16,5  

Cơ sở SX, kinh 

doanh, dịch vụ  
 1,47    -    -    7,89    -      0,33  -     -      1,45   0,92  -  12,1  -  12,1  

Đất nhà tập thể  -    0,20  -    1,46    -      1,00   0,41   -      0,32  -    -      3,4  -    3,4  

- Đất thể dục thể 

thao  
-    0,92   -     -       -    -     -      -       -    -    -       0,9  -    0,9  

- Đất giáo dục  -    0,23   -     -       -    -     -      -       -    -    -       0,2    0,23  -    

- Đất trạm y tế  -       -       -      0,44  -     -      -       -    -    -       0,4  -    0,4  

- Đất xữ lý nước 

thải  
-       -     -    1,24     -    -     -      -       -    -    -       1,2  -    1,2  

- Mặt nước CD 
     -    4,90  0,26     -    -     -      -       -    -    -       5,2    4,90    0,3  
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(TĐ, hồ bơm nc)  

- Đất thủy lợi    2,05  - -   - -   -  - --  -  -  -     2,0    2,05  -    

- Đất ở   -  -   -  - -  -  -   - -  -  0,1     0,1      0,1  

2. Đất nông 

nghiệp  
2.265,30 1.187,38 1.845,80 - 755,59 660,49 1.772,81 38,52 709,05 - - 9.234,9 3,22 9.231,7 

2.1 Đất trồng cây 

lâu năm  
2.128,24 1.127,57 1.762,60  755,59 645,17 1.697,36 38,52 686,08 - - 8.841,1 3,22 8.837,9 

- Đất  trồng cao su  2.090,62 1.117,32 1.741,74 - 755,59 643,37 1.696,47 38,52 676,95 - - 8.760,6 - 8.760,6 

+ Quốc doanh  2.090,62 965,95 1.652,53 - 755,59 643,37 1.367,45 38,52 652,92 - - 8.166,9 - 8.166,9 

+ Liên kết    151,37  89,21   -       -    -     329,01    -    24,03  -    -      593,6  -   593,6  

 Trong đó: Tranh 

chấp  
-    19,65  -   - -  -  59,13  -  -  -   - 78,8  -  78,8  

- Đất trồng cà phê  
   37,62    10,25  20,87   -       -    

   

1,80  
0,89    -       9,13  -    -    80,6    3,22  77,3  

- Đất nông nghiệp 

khác  
 -    -    4,21   -       -    -     -      -       -    -    -       4,2  -    4,2  

+ Ao, hồ nuôi 

trồng thủy sản  
-    -    4,21  -     -    -     -    -  -  -    -       4,2  -    4,2  

2.2 GTSX  
 137,06    59,81  78,98   -       -    

 

15,32  
75,45    -    22,97  -    -      389,6  -   389,6  

3. Đất chưa sử 

dụng  
  1,86     -     -     -       -    

 

23,00  
 -      -       -    -    -    24,9  23,00    1,9  
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-Bờ lô  1,86     -     -     -       -         -     -     -       -       -    1,9    1,9  

-Quy hoạch của 

UBND tỉnh  
   -     -     -       -       -    

 

23,00  
   -     -     -       -       -    23,0  23,00  (0,0) 

Nguồn: Công ty 
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PHẦN V: DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần theo các quy định của Luật 

Doanh nghiệp, điều lệ công ty đại chúng và các văn bản pháp luật hiện hành. Dự thảo 

Điều lệ công ty cổ phần được đính kèm theo phương án. 

(file đính kèm) 
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PHẦN VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 

Sau khi phương án cổ phần hóa của Công ty được phê duyệt và có quyết định chuyển 

thành công ty cổ phần, Công ty sẽ triển khai thực hiện phương án theo lịch trình dự 

kiến như sau: 

Bảng 21: Lộ trình tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa 

Stt Nội dung công việc Thời gian dự kiến 

1 Nhận quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa T 

2 Tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng T+45 

3 Tổ chức bán cổ phần ưu đãi cho người lao động T+15 đến T+45 

4 Báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa kết quả bán cổ phần 

và xử lý số cổ phần không bán hết 

T+60 

5 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua điều 

lệ, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

T+61 đến T+80 

6 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc T+81 

7 Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, xin cấp con dấu 

mới, tiến hành in sổ chứng nhận sở hữu cổ phần 

T+82 đến T+89 

8 Tổ chức lễ ra mắt công ty cổ phần và công bố thông tin 

theo quy định  

T+90 

9 Thực hiện bàn giao quyết toán T+120 
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PHẦN VII: KẾT LUẬN 

Thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk là phù hợp với 

chủ trương của Nhà nước và cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động 

của doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; 

Kính đề nghị Ban chỉ đạo cổ phần hóa xem xét trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk phê duyệt Phương án cổ phần hóa của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk 

Lắk để triển khai thực hiện các bước cổ phần hóa tiếp theo./. 

 

  

 

 




