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CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          BINHMINH PLASCO                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01/04/2021 

 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) & BAN ĐIỀU HÀNH (BĐH)  

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  

REPORT FROM BOARD OF DIRECTORS (BOD) & EXECUTIVES 

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021 

 

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

REPORT FROM BOD: 

 

1.1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

ASSESSMENT FROM BOD ON COMPANY’S OPERATION 

 

CƠ CẤU SỞ HỮU / OWNING STRUCTURE:  

Nawaplastic Industries Co. Ltd. (NPI) nắm giữ 54,39% vốn là Cổ đông lớn nhất của 

Công ty hiện nay. Ngoài ra, nhà đầu tư tổ chức KWE Beteiligungen AG đang nắm 

giữ 7,21%. 

Currently, Nawaplastic Industries Co. Ltd. (NPI) holding 54.39% on total shares is 

the biggest shareholder of BMP. Besides that, another organization- KWE 

Beteiligungen AG is holding 7.21%. 

 

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY (xem thêm phần báo cáo và đánh giá của BĐH):  

COMPANY’S OPERATION (see more in the section Report and Assessment from 

Executives): 

 So với kết quả năm 2019, các chỉ tiêu chủ yếu như Doanh thu đạt 4.700 tỷ tăng 

8%, Sản lượng đạt 110.754 tấn tăng 5%, Lợi nhuận trước thuế đạt 657 tỷ tăng 

24%. Các chỉ tiêu chủ yếu trên đều vượt kế hoạch năm 2020 được Đại hội đồng 

cổ đông (ĐHĐCĐ) giao. 

 In comparison with the performance of 2019, the key targets as Revenue being 

4,700 Bill. VND – up 8%, Sales volume being 110,754 MT – up 5%, Profit before 

tax being 657 Bill. VND – up 24%. All these key targets are higher than the 2020 

plan which was approved by the AGM 2020. 

 Đảm bảo tốt lợi ích của cổ đông, Công ty đã thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 

2020 khoảng 396 tỷ đồng tương đương khoảng 76% Lợi nhuận sau thuế và 

khoảng 48% Vốn điều lệ. 

 Ensuring the benefits for shareholders, BMP has paid the dividend interim for 

2020 which was around 396 Bill. VND, equal to around 76% of Profit after tax 

or 48% of Charter capital. 
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 Với kết quả như trên, năm 2020 được đánh giá là một năm thành công của công 

ty trong điều kiện đầy khó khăn của đại dịch Covid-19 và hầu hết các doanh 

nghiệp cùng ngành đều bị sụt giảm đáng kể sản lượng và doanh thu. So sánh với 

kết quả năm 2020 của Công ty với các đối thủ lớn cùng ngành, HĐQT đã đánh 

giá cao hiệu quả hoạt động của công ty, khẳng định Công ty tiếp tục duy trì được 

vị thế dẫn đầu và đã có sự tăng trưởng tốt về thị phần. 

 With such performance, the year 2020 is assessed to be a successful year of 

BMP under the conditions of a lot of difficulties from the Covid-19 pandemic 

and almost every other players losing significant sales volume and revenue. 

Comparing BMP’s 2020 performance with that of the other big players, BOD 

praises the efficiency of BMP’ operation, confirmed that BMP continue to 

maintain the leading position and having a good growth on market share.  

 

1.2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 

ASSESSMENT FROM BOD ON BOD’S ACTIVITIES 

 HĐQT duy trì các hoạt động ổn định và theo đúng yêu cầu của Điều lệ công ty. 

Do đại dịch Covid-19 nên trong năm 2020, cuộc họp ĐHĐCĐ 2020 được tổ 

chức vào tháng 6/2020. HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp HĐQT, các cuộc họp 

của HĐQT là họp trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu và đúng Điều lệ. 

 BOD has maintained all activities stably following the requirements of 

Company’s Charter. Due to the Covid-19 pandemic, in 2020 the AGM-2020 was 

held in Jun.2020. BOD organized 07 BOD meetings, all online-conference, still 

meeting all requirements and complied with the Company’s Charter.   

 HĐQT thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động Công ty thông qua các báo 

cáo định kỳ của Tổng Giám đốc (TGĐ), tuân thủ nguyên tắc quản trị và thực 

hiện tốt những công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.  

 BOD closely monitored and controlled the operation situation of BMP via 

periodical reports form the General Director (GD), complied with governance 

principals and implement well the requests of the Resolution of AGM-2020.   

 HĐQT thường xuyên tương tác với Ban kiểm soát và giải quyết kịp thời các đề 

xuất của Tổng Giám đốc nhằm mục tiêu phát triển công ty.  

 BOD frequently interacted with the Control Board and quickly solved GD’s 

proposals for the goals of company’s development. 

 HĐQT hỗ trợ triển khai nhiều hoạt động hợp tác giữa NPI và BMP để tạo cơ hội 

chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản trị, thống nhất hệ thống dữ liệu và 

hợp tác phát triển. 

 BOD has supported the deployment of many collaborations between NPI and 

BMP, creating opportunities to share experiences, enhancing management 

abilities, unifying data system and collaborating in business development. 

 Hoạt động các Tiểu ban: HĐQT đã duy trì hoạt động các Tiểu ban giúp việc bao 

gồm Tiểu ban Quan hệ nhà đầu tư, Tiểu ban Chiến lược phát triển, Tiểu ban 

Nhân sự - Chính sách - Lương thưởng và Tiểu ban Quản trị rủi ro và Kiểm soát 
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nội bộ. Do điều kiện làm việc của các Trưởng tiểu ban nên các Tiểu ban cũng 

chưa thật sự đóng vai trò như cơ quan tư vấn hiệu quả cho HĐQT như mong 

đợi. 

 Activities of BOD’s Sub-committees: BOD has maintained the activities of the 

Sub-committees – the assistants to BOD including Sub-committee of Investor 

Relations, Sub-committee of Development Strategy, Sub-committee of HR-

Policy- Salary-Bonus, and Sub-committee of Risk Management and Internal 

Control. Due to the working condition of the heads of the Sub-committees, the 

Sub-committees has not been effective in the role of assistance and consultancy 

to the BOD as hoped. 

 HĐQT vẫn có sự nhất quán với định hướng phát triển chung của Công ty, lấy 

chất lượng làm yếu tố trung tâm, giữ vững vị trí dẫn đầu của Công ty trong 

ngành. HĐQT cũng xác định định hướng chiến lược cần hài hòa giữa yêu cầu 

tăng trưởng thị phần và lợi nhuận, giữa lợi ích của Cổ đông, Khách hàng và 

Người lao động.  

 All BOD members is united in the general orientation of the company’s 

development, placing quality as core, maintaining the leadingF position of the 

Company in the industry. BOD also verified the strategy orientation of 

harmonizing between the request of increasing market share and getting a 

profit, between benefits of shareholders, customers, and employees.    

 Đặc biệt, HĐQT xác định chú trọng việc nâng cao sự hài lòng, sự an toàn và chế 

độ đãi ngộ tốt hơn cho Người lao động, tạo một môi trường làm việc tốt và tạo 

điều kiện duy trì nguồn nhân lực có chất lượng cho công ty. 

 Especially, BOD has focused on improving the happiness, safety and welfare 

for employees, creating a good working environment and conditions to maintain 

the good quality of human resource for BMP. 

 HĐQT đã xem xét hoạt động của công ty thành viên là Nhựa Bình Minh miền 

Bắc (NBM) và công ty liên kết là Nhựa Đà Nẵng với định hướng ưu tiên nâng 

cao hiệu quả hoạt động trên thị trường miền Bắc và miền Trung. 

 BOD has reviewed the operation of the subsidiary – North Binh Minh Plastic 

Ltd. (NBM) and the associated – Da Nang Plastic JSC. under priority 

orientation of improving the effectiveness in operation at the Northern and the 

Central. 

 

1.3. ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP 

ASSESSMENT FROM THE INDEPENDENT MEMBER OF BOD 

 

 HĐQT đang hoạt động ổn định và hiệu quả. Các Thành viên đều có trách nhiệm 

với hoạt động của công ty, luôn tích cực tìm hiểu, tranh luận, phản biện về các 

hoạt động Công ty. HĐQT xem xét cẩn trọng nhưng luôn thể hiện sự ủng hộ các 

đề xuất, giải pháp của Tổng Giám đốc để tạo điều kiện cho công ty phát triển. 
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 BOD is operating stably and efficiently. Each member was a responsible 

member in Company’s operation, always active in studying, discussing, critical 

thinking on the Company’s activities. BOD always has considered carefully but 

show the support for proposals or solutions from the GD in order to create good 

condition for the Company’s development. 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 so với các doanh nghiệp cùng 

ngành là rất tốt thể hiện năng lực của Ban điều hành và cố gắng của toàn thể 

Người lao động. HĐQT đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao độ 

của Người lao động đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh doanh năm 2020 

và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của ĐHĐCĐ và HĐQT đưa ra trong năm. 

 The performance 2020 was very good in comparison to the other players, it has 

shown the executive abilities of Management and the effort of all employees. 

BOD praises the spirit of responsibility and great effort of every employee for 

the achievement exceeding the planned targets 2020 and completion of all 

requirements that AGM and BOD set for the year.   

 Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao sự ủng hộ của HĐQT về sự quan tâm 

đến lợi ích của Người lao động trong công ty. Trong điều kiện công ty đang hoạt 

động có hiệu quả cao, đề nghị HĐQT tiếp tục ủng hộ việc xây dựng chính sách 

lương, thưởng, đãi ngộ phù hợp với qui mô và vị thế của công ty, đảm bảo mức 

thu nhập bình quân cao hơn mức thu nhập của thị trường để duy trì và bổ sung 

đội ngũ Ban điều hành, Người lao động có năng lực vì mục tiêu phát triển dài 

hạn và bền vững. 

 The Independent member of BOD praises the BOD’s support on caring the 

employee’s benefits at BMP. Seeing the high effectiveness and efficiency of the 

company, the BOD should keep on supporting the reformation of the policy of 

salary, bonus, welfare suitable to scale and position of BMP in the industry, 

ensuring the average income of BMP is higher than the market rate to maintain 

and attract good human resource for management team and skilled employees, 

with the long-term aim of sustainable development. 

 Vai trò Thành viên HĐQT độc lập được tôn trọng và được phân công phụ trách 

Tiểu ban Nhân sự- Chính sách – Lương thưởng để có tiếng nói độc lập trong các 

hoạt động của HĐQT cũng như góp ý trong các vấn đề liên quan đến lãnh vực 

này của công ty. 

 The role of the Independent member of BOD is well respected. He is assigned 

as the head of Sub-committee of HR-Salary-Salary-Bonus to advise his 

independent opinion related to HR-Salary-Salary-Bonus...for BOD and also for 

BMP’s executives. 

 

1.4. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ BĐH 

ASSESSMENT FROM BOD ON EXECUTIVES 
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 Đội ngũ Ban điều hành đã tạo được mối quan hệ đoàn kết trong toàn công ty, 

phát huy được khả năng của mỗi cá nhân và duy trì được tinh thần làm việc tập 

thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

 The team of executives has created unity in the whole Company, utilized each 

person’s personal ability and maintained the teamworking spirit in the 

Company’s operation. 

 Ban điều hành đã rất linh hoạt, theo sát và nắm vững diễn biến của tình hình thị 

trường để kịp thời có những chính sách, giải pháp phù hợp đối phó với những 

thay đổi của môi trường kinh doanh để đạt được những kết quả cao trong tất cả 

các mục tiêu kinh doanh chủ yếu trong năm 2020. 

 Team of executives were very flexible, monitored closely the market vibration to 

have quick and suitable reaction of policies, solutions to reach the high 

performances in all key targets of 2020. 

 Bên cạnh việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban điều hành đã tích cực 

triển khai các dự án lớn, có tầm ảnh hưởng dài hạn và góp phần nâng cao năng 

lực quản trị làm tiền đề cho phát triển lâu dài. 

 Beside running the Company’s business, the team of executives have proactively 

deployed big, long-term project and help to improve the management abilities 

as a foundation for the Company’s long-term development. 

 

1.5. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT VỀ TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

THE BOD’S ORIENTATION FOR VISION AND DEVELOPMENT STRATEGY 

 Khẳng định năng lực và vị trí dẫn đầu của công ty tại thị trường Việt Nam, linh 

hoạt chính sách để nâng cao kết quả kinh doanh. Định hướng ưu tiên phát triển 

thị phần và kết hợp với các công ty cùng trong tập đoàn để giữ vị trí đứng đầu 

về thị phần trong khu vực Asean. 

 Confirming the abilities and the leading position of BMP in the market of 

Vietnam, being flexible in policies to increase performances. Orienting the 

priority in market development and collaborate with allies in SCG to be the 

leading position of market share in Asean. 

 Tăng cường khả năng cạnh tranh chung thông qua việc nâng cao trình độ quản 

trị, áp dụng các mô hình, công cụ quản trị tiên tiến kết hợp với việc đầu tư và 

ứng dụng công nghệ hiện đại. Định hướng xây dựng cơ sở cho một cấu trúc quản 

trị tiên tiến dựa trên nền tảng SỐ. 

 Increasing the general competiveness through increasing management ability, 

applying advanced management model and tool in combination with investment 

and application for modern technologies. Orienting to build the database for an 

advanced management structure based on DIGITAL foundation 

 Đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường. Tiếp tục điều 

chỉnh Hệ thống phân phối theo mô hình kinh doanh chủ động để tăng tính chủ 

động khi xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động phát triển thị trường, giao 

kế hoạch hoặc hoạch định tăng trưởng của Hệ thống phân phối. 
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 Speeding up the development of new products and market. Continueing to adjust 

the distribution system following the proactive business model to improve 

initiative in planning and deploying activities of market development, in 

allocating a sales plan or the growth of the distribution system. 

 Nâng cao mức độ tự động hóa trong sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động cải tiến 

để tiết kiệm chi phí. Tạo dựng Mô hình quản trị theo chuỗi cung ứng (SCM) 

toàn diện phù hợp với mô hình kinh doanh thực tế tại BMP nhằm tối ưu hóa 

nguồn lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản trị công ty.  

 Improving the level of automation in production lines. Focusing on cost-saving 

improvements. Setting up the Chain Supply Management (SCM) system suitable 

to the business model in practice at BMP in order to optimize its resources and 

improve the effectiveness of business and management. 

 Chú trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng một môi trường làm 

việc nội bộ thân thiện, an toàn và nâng cao lợi ích cho Người lao động. Tăng 

cường chính sách đãi ngộ, giữ chân nhân tài, xây dựng nguồn nhân lực 

quản lý và lao động chất lượng cao. 

 Focusing on HR development, building a friendly and safe working environment 

and increasing the benefits for employees. Adding more policies of welfare, 

attracting talent, developing the HR pool with high quality. 

 

2. BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH: (xem thêm phần Báo cáo của HĐQT về Hoạt 

động công ty) 

REPORT FROM EXECUTIVES: (see more on the Assessment from BOD on 

Company’s operation) 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH / DETAILED SITUATION: 

THUẬN LỢI / THE POSSITIVE FACTORS: 

 Sức mua của thị trường có bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng không 

quá nghiêm trọng.  

 Purchasing ability is affected by the Covid-19 pandemic, but not too seriously. 

 Sản phẩm và thương hiệu công ty được tin cậy cao nên duy trì và tăng trưởng 

thị phần tốt. 

 The products and brand name of BMP is highly trusted, so the Company can 

maintain and develop market share. 

 Công ty tập trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ nên Hệ thống phân phối (HTPP) 

hoạt động ổn định hơn, tình trạng cạnh tranh trong nội bộ HTPP đã giảm bớt. 

 The Company has focused on supporting the distribution system (DS) for more 

stable operation, lowering internal competition. 

 Trong hoàn cảnh khó khăn đội ngũ Người lao động đã thể hiện tinh thần trách 

nhiệm, đoàn kết, cố gắng cùng công ty vượt qua.  

 In the hard situation, the employees have presented their spirit of responsibility 

and effort, uniting to get over difficulties. 
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 Ban điều hành bám sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra những chính sách, 

giải pháp đối phó linh hoạt đảm bảo an toàn trong dịch bệnh và duy trì tốt hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

 The executives were monitoring closely the market vibration, timely applying 

the flexible policies, solutions to ensure the safety during the pandemic and to 

maintain well the business operation.  

 Giá nguyên liệu ổn định ở mức bình quân thấp trong 3 quý đầu năm. 

 The raw material price is stable on the low average in 3 first quarters of 2020. 

 

KHÓ KHĂN/ NEGATIVE FACTORS: 

 Đại dịch Covid-19 tạo ra tâm lý rất bất ổn và gây ra những ảnh hưởng xấu đến 

hoạt động kinh doanh, đầu tư do những biện pháp phòng chống dịch trong nước 

và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. 

 The Covid-19 pandemic brings many psychological instabilities and bad 

impacts for business and investment in general, due to the many preventative 

methods for the pandemic in countries having interrupt the global supply chains. 

 Các đối thủ tiếp tục thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mãi kéo dài cả 

năm nhằm giữ thị phần, chạy kế hoạch và “lôi kéo” các Nhà phân phối (NPP) 

lớn của công ty bằng chiết khấu cao. 

 The competitors have continued activities of discount, promotion in the whole 

year to protect market share, accelerate their plan, and “entice” the BMP's 

distributors. 

 Giá nguyên liệu tăng rất cao vào quý 4/2020. 

 The raw material price was increased continuously from Quarter 4,2020. 

 

2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2020 

PERFORMANCE 2020 

TT 

No. 

CHỈ TIÊU 

TARGETS 

ĐƠN VỊ 

TÍNH 

UNIT 

KẾ HOẠCH 

2020 

PLAN 2020 

THỰC HIỆN 

ATUAL 
TỶ LỆ  

SO SÁNH % 

RATIO % 2020 2019 

A B C 1 2 3 4=2/1 5=2/3 

1 
Doanh thu  

Revenue 

Tỷ đồng 

Bil. VND 
4.560 4.700 4.343 103 108 

2 
Sản lượng tiêu thụ 

Sales volume 

Tấn 

MT 
110.030 110.574 105.021 100 105 

3 
Lợi nhuận trước thuế 

Profit before tax 

Tỷ đồng 

Bil. VND 
582 657 529 113 124 

4 
Lợi nhuận sau thuế 

Profit after tax 

Tỷ đồng 

Bil. VND 
465 523 423 113 124 

 

2.3. KẾT QUẢ ĐẦU TƯ 2020: 

INVESTMENT 2020: 

TT HẠNG MỤC ĐVT KẾ HOẠCH 2020 HOÀN THÀNH 2020 
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No. ITEMS UNIT PLAN 2020 ACTUAL 2020 

A B C D 

E 

Tỷ đồng 

Bil. VND 
% 

1.  THIẾT BỊ 

Tỷ đồng 

Bil. 

VND 

210 46 22 

2.  KHUÔN MẪU 

Tỷ đồng 

Bil. 

VND 

28 7 25 

 

2.4. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH KHÁC: 

ASSESSMENT ON OTHER ACTIVITIES: 

2.4.1. HOẠT ĐỘNG KHỐI KINH DOANH TIẾP THỊ 

SALES & MARKETING ACTIVITIES 

 Mặc dù khoảng cách chiết khấu giữa công ty và các đối thủ vẫn còn khá xa, 

nên các Nhà phân phối (NPP) của công ty vẫn mong muốn được tăng thêm 

chiết khấu để cạnh tranh tốt hơn nhưng việc Công ty điều chỉnh chính sách 

kinh doanh có lợi hơn cho NPP cũng như thực hiện những giải pháp linh hoạt 

đã tạo điều kiện cho các NPP nâng cao năng lực cạnh tranh với hệ thống phân 

phối của các đối thủ.  

 Currently, there still are some distances in discounts between BMP and other 

players, so BMP’s distributors still want more discount from BMP’s for more 

competitiveness. However, BMP’s improved adjustments of the selling price 

policy and applying flexible solutions have also created the conditions for 

distributors to improve the competitiveness in comparison with other player’s 

distribution system. 

 Khối kinh doanh tiếp thị đã tăng cường việc chăm sóc, giám sát, đánh giá và 

phát triển HTPP nên việc tuân thủ quy chế đã tốt hơn, cạnh tranh nội bộ được 

kiểm soát và từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thông qua việc 

Doanh thu và Sản lượng đã tăng trưởng tốt trong năm 2020. 

 Sales & Marketting function paid more attention in taking care, monitoring, 

evaluating and developing the distribution system; thus improving the 

compliance, having the internal competition issue under control, and from that 

improving BMP’s performance, via the targets of revenue and sales volume 

having good growth in 2020. 

 Bên cạnh hoạt động phát triển HTPP, chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại 

được khách hàng đánh giá cao, phòng Tiếp thị đã tổ chức và tham gia các hoạt 

động truyền thông tiếp thị với nhiều hình thức phong phú và có hiệu quả. 

 Besides, customer services and complaints resolving have received good 

comments. The Marketing department has organized and joined many events 

of marketing, media with variety of effective forms. 
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2.4.2. HOẠT ĐỘNG KHỐI HỖ TRỢ: 

ACTIVITIES OF THE SUPPORT FUNCTION: 

 Đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh. Quản lý dòng tiền nhàn rỗi tạo 

ra lợi nhuận tài chính tốt.  

 Ensuring the cash flow for business. The free cash flow was managed closely, 

bringing a good financial interest. 

 Giám sát và thu hồi công nợ khó đòi đạt kết quả tốt. Nợ khó đòi giảm từ 125 

tỷ xuống 68 tỷ (trong đó 56 tỷ đã trích lập dự phòng 100% và đang xử lý xóa 

nợ hoặc bán tài sản thu hồi). 

 Monitoring and collecting bad debts reach a good result. Bad debts have 

decreased from 125 Bil. VND to 68 Bil. VND (a provision for bad debt with 

amount 56 Bill. VND has been made. BMP is settling some bad debts via 

writing off or selling collateral). 

 Tổ chức hoạt động Hội đồng tín dụng và các Dự án về định giá sản phẩm và 

xác định sản phẩm giá trị gia tăng cao.  

 Organizing activities of the Credit Committee and projects of production 

costing, HVA products. 

 Kết hợp với các bên thứ 3 như KPMG, IA SCG thực hiện các đợt đánh giá và 

kiểm toán trong năm. 

  Collaborating with third parties such as KPMG, IA SCG in implementing the 

audits during the year. 

 Hệ thống dữ liệu trên ERP và BI ngày càng hoàn thiện và cung cấp kịp thời, 

chính xác để phục vụ các yêu cầu quản lý. Thiết lập thêm nhiều báo cáo mới 

theo yêu cầu quản trị. 

 Data systems on ERP and BI are increasingly perfected, giving timely, 

accurate data to meet management requirements. There were more formats of 

new reports following management requirements. 

 Đào tạo việc sử dụng dữ liệu ERP cho hỗ trợ việc hoạt động quản lý toàn công 

ty và các bộ phận. Đặc biệt, đã tích hợp được các số liệu của hệ thống ERP với 

các công cụ khác như E-Ordering, E-Invoice, CRM, SCM, HR-IT. 

 Training how to use the data of ERP system, supporting management in whole 

Company and each division. Especially, data of ERP system has been 

intergrated with other tools as E-Ordering, E-Invoice, CRM, SCM, HR-IT. 

 Áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đảm bảo an toàn cho toàn bộ 

Người lao động trong đại dịch Covid-19. 

 Applying serious preventation and control methods for the Covid-19 pandemic 

to all employees. 

 Dự án HRM-IT: hoàn thành dự án quản lý Nhân sự, có thể nghiệm thu trong 

Quý 2/2021. Dự án HRM - TIỀN LƯƠNG: đang được đánh giá tác động đến 

Người lao động (NLĐ) để đảm bảo: 
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 Project HRM-IT: has been done, BMP could take the acceptance testing in 

Q.2,2021. The Projects HRM-Salary: in period of impact assessment on 

employees to ensure: 

 Duy trì mức thu nhập bình quân của Người lao động cao hơn mức bình quân 

thị trường để có ưu thế cạnh tranh về chất lượng nguồn lực lao động với bên 

ngoài. 

 Maintaining the average income for employees better than the market 

average level to have an advantage in competition on the quality of HR in 

comparison with the others. 

 Khắc phục tình trạng bất hợp lý do thu nhập của Cán bộ quản lý cấp cao, 

cấp trung và nhân sự có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ còn thấp, 

chưa cạnh tranh với thị trường. 

 Overcoming the unreasonable situation due to the low income of senior and 

middle managers and professional personnel, not yet in competition with 

the market. 

 

2.4.3. HOẠT ĐỘNG KHỐI KỸ THUẬT SẢN XUẤT & ĐẦU TƯ 

ACTIVITIES OF THE TECHNICAL & OPERATIONAL FUNCTION 

 Các Nhà máy đảm bảo khai thác tốt thiết bị hiện có và đầu tư mới, đáp ứng đầy 

đủ yêu cầu về sản lượng và chủng loại hàng hóa. Tiếp tục thực hiện việc phân 

bổ thiết bị giữa các Nhà máy của Công ty để cân đối sản lượng các Nhà máy, 

hợp lý hóa hoạt động logistic. 

 Factories ensure good exploitation of existing equipment and new investments, 

fully meeting the requirements for volume and varieties of products. 

Continuing to implement the allocation of equipment among the Company's 

factories to balance the output of the Factories, and rationalize logistics 

activities. 

 Thiết kế mới 120 sản phẩm, đặt chế tạo 120 bộ khuôn mẫu mới. Đưa vào sản 

xuất 62 bộ khuôn và đưa ra thị trường các sản phẩm mới. 

 Designing 120 new products, ordering 120 new sets of molds. Put into 

production 62 sets of molds to bring new products to market. 

 Hoàn thành Dự án tự động hóa khâu cấp liệu tại BMBD, triển khai Dự án tự 

động hóa khâu cấp liệu tại BMLA. Hoạt động tự động hóa được đẩy nhanh và 

triển khai rộng rãi tại BMSG, đã đưa vào hoạt động 13 tay máy tự động (robot) 

trên máy ép phun và dự kiến thêm 50 robot trong năm 2021. 

 BMP has completed the project of automating the material feeding at BMBD, 

and is implementing the project of automating the material feeding at BMLA. 

Automation is speeding up and widely deployed at BMSG, 13 automatic robots 

(robots) has been intergrated into the injection molding machine, and expectly, 

additional 50 robots are completed in 2021. 

 Kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa và thực hiện hoạt động tư vấn, hướng dẫn 

và giải đáp thắc mắc cho khách hàng. 
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 The product quality is still under good control. The customer services as 

consultancy, instruction, Q&A were implemented well. 

 Duy trì hoạt động hệ thống QEMS hiệu quả. Dự án 5S và LEAN tại tất cả các 

Nhà máy đã được triển khai tích cực và nhận được đánh giá rất cao của đơn vị 

tư vấn, giám sát. Triển khai Dự án chứng nhận Phòng thử nghiệm VILAS. 

 The QEMS system was maintained efficiently. Projects 5S and LEAN were 

proactively implemented at all sites and have received very good comments 

from the consultants. The Project of the Certified Laboratory by VILAS has 

been deployed. 

 Công tác Vệ sinh và An toàn lao động đã có bộ phận chuyên trách và việc kiểm 

soát hiện trường, tuân thủ đã được thực hiện thường xuyên.  

 The activities related to Sanitary and Safety in working place were assigned to 

a specialized team – SHE. The field control was frequently performed. 

 Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tự động hóa thiết bị, tự động hóa 

qui trình, đa dạng hóa sản phẩm, ổn định chất lượng và tổ chức nhiều hoạt động 

cải tiến hiện trường để đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng hóa cho thị trường, cắt 

giảm chi phí và hiện thực hóa các mục tiêu của Công ty. 

 BMP continue focuss on investments on technologies, equipment automation, 

process automation, product variaties, quality stabilities and field 

improvements to meet full market requirements, save cost, and realize the 

Company's goals. 

 

2.4.4. NHỰA BÌNH MINH MIỀN BẮC (NBM) 

NORHT BINH MINH PLASTICS LTD. (NBM) 

 Năm 2020 định hướng NBM tập trung khai thác thị trường miền Bắc, với 02 

giải pháp chính là:  

 In 2020, the NBM’s orientation – Focussing on exploiting the North market, 

with 2 key solutions: 

 Sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn phù hợp thị trường miền Bắc,  

  In production, following the product standard suitable to the North market 

 Tổ chức lại Hệ thống phân phối làm kênh phân phối chính, 

 Re-organizing the distribution system to be the key distribution canal. 

Tuy nhiên, trên thực tế chưa đạt được kết quả như kỳ vọng, kết quả Doanh thu, 

sản lượng năm 2020 đạt thấp hơn cùng kỳ 2019. 

However, in reality, NBM did not reach the expected performance, both 

revenue and sale volume 2020 are lower than 2019. 

Trong năm đã bổ nhiệm Giám đốc mới và có nhiều biến động về nhân sự. 

In the previous year, the new CEO has been appointed and there were many 

changes on HR. 

 

2.4.5. NHỰA ĐÀ NẴNG (DPC) 

DA NANG PLASTIC JSC. (DPC) 



12 
 

 DPC đang hoạt động như một Tổng kho trung chuyển rất hiệu quả để phân 

phối sản phẩm của BMP tại khu vực miền Trung. Doanh thu bán hàng năm 

2020 qua DPC khoảng 213 tỷ đồng. 

 DPC is operating as a general transition warehouse with high efficiency to 

distribute BMP’ products at the central provinces. In 2020, the BMPs revenue 

through DPC was around 213 Bil. VND. 

 Đang xây dựng Nhà máy ở Khu công nghiệp Liên Chiểu để thực hiện di dời, 

dự kiến hoàn thành trong năm 2021. 

 DPC is building a new factory in the Lien Chieu Industry Zone for relocation. 

The construction is expected to be completed in 2021. 

 

2.4.6. CÁC DỰ ÁN 

PROJECTS 

 Dự án HRM-IT: dự kiến hoàn thành trong Quý 2/2021. 

 Project HRM-IT: Expected to be done in Q.2/2021. 

 Dự án HRM–Tiền lương: dự kiến hoàn thành trong Quý 2/2021. 

 Project HRM-Salary: Expected to be done in Q.2/2021. 

 Dự án LEAN: đang cùng tư vấn IMT triển khai mở rộng tại các Nhà máy. 

 Project LEAN: is deploying expandly at factories with the consultancy of IMT 

 Dự án Quản trị Chuỗi cung ứng (SCM): đang cùng tư vấn NPI triển khai trong 

toàn công ty.  

 Project Supply Chain Management (SCM): is deploying in the whole company 

with consultancy of NPI. 

 Dự án chứng nhận Phòng thử nghiệm VILAS. 

 Project of Certified Laboratory by VILAS. 

 Dự án Định giá sản phẩm và xác định sản phẩm có giá trị gia tăng cao đang 

thực hiện và kết hợp để hỗ trợ dự án SCM. 

 Project of Production costing and verifying HVA products: is implementing, it 

also supports the project SCM. 

 

2.4.7. CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC BMP – NPI 

COLLABORATION BMP-NPI 

 Trao đổi các thông tin về hoạt động Kinh doanh, Tiếp thị, Nghiên cứu – Phát 

triển, Tài chính, Nhân sự, Sản xuất, IT giữa 2 bên. 

 Exchanging information of marketing, sales, R&D, finance, HR, operation, IT. 

 NPI hỗ trợ tổ chức các Hội thảo về phương thức lập kế hoạch theo OGSM. Cử 

chuyên gia NPI sang hỗ trợ ngắn hạn tại NBM và BMP. 

 NPI has supported in organizing workshops to set up plan following the model 

OGSM. 

 Đánh giá thị trường và năng lực sản xuất để phối hợp tiêu thụ sản phẩm của 

nhau ở thị trường Đông Nam Á. 
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 Evaluating the market and the production capacity to distribute each other's 

products in the Southeast Asian market.  

 Báo cáo các số liệu để hợp nhất với NPI và SCG. 

 Providing data report for consolidation with NPI and SCG. 

 

2.4.8. HOẠT ĐỘNG BAN ĐIỀU HÀNH (BAN TỔNG GIÁM ĐỐC) 

ACTIVITIES OF EXECUTIVE BOARD (GD & DGD) 

Ban điều hành tự đánh giá đã có một năm điều hành hoạt động của Công ty 

THÀNH CÔNG và HIỆU QUẢ trên cơ sở phối hợp tốt ở tất cả các cấp điều hành 

trong Công ty. 

Self-assessed that Executive Board had one year operating SUCCESSFULLY and 

EFFICIENTLY on the basis of good coordination at all executive levels in the 

Company.  

 

2.4.9. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ NĂM 2020 

OVERALL ASSESSMENT ON PERFORMANCE 2020 

 Doanh thu tăng 8%, Sản lượng tăng 5%, Lợi nhuận trước thuế tăng 24% so với 

năm 2019. Công ty đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh RẤT TỐT trong một 

năm 2020 rất khó khăn, đặc biệt khi so sánh kết quả với các đối thủ lớn khác. 

Việc đạt được các tỷ lệ tăng trưởng cao thể hiện sự nỗ lực vượt bực của công 

ty và các yếu tố TÍCH CỰC trên đã đóng góp to lớn vào việc tăng thị phần, 

khẳng định vị thế dẫn đầu của Công ty trên thị trường. 

 Revenue increased by 8%, Volume increased by 5%, Profit before tax 

increased by 24% compared to 2019. The company achieved VERY GOOD 

business results in a very difficult year, especially when compared against the 

results of other major competitors. The achievement of high growths showing 

the company's outstanding efforts, And, the such POSITIVE factors has greatly 

contributed to increasing market share, affirming the leading position of the 

Company in the market. 

 Công ty tiếp tục duy trì vị trí là công ty sản xuất ống và phụ tùng ống nhựa các 

loại có thị phần lớn nhất tại Việt Nam và đặc biệt là Công ty duy nhất hiện nay 

sản xuất toàn bộ sản phẩm ống và phụ tùng PVC-U không chứa thành phần 

kim loại nặng, thân thiện với môi trường và an toàn cho người tiêu dùng. 

 The company continues to maintain its position as the largest market share in 

plastic pipes and fittings in Vietnam, and especially the only company 

currently producing all pipes and fittings with natural PVC-U material does 

not contain heavy metal ingredients, is environmentally friendly and safe for 

the user. 

 Cho dù “cung” đang vượt rất cao so với “cầu” và các đối thủ đang tiếp tục 

tranh giành thị phần bằng giảm giá hoặc chiết khấu gây xáo trộn lớn trong thị 

trường nhưng với chiến lược sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ khách hàng tốt 

công ty đang duy trì lợi thế cạnh tranh tốt. Chính sách kinh doanh linh hoạt hỗ 
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trợ thêm chi phí bán hàng cho Nhà phân phối để tăng thêm khả năng cạnh tranh 

với các đối thủ đã có tác dụng rất tốt. 

 Although the current "supply" is very high compared to the "demand" and 

competitors are continuing to scramble for market share by discounting, 

causing a great disturbance in the market, but with the strategies as high 

quality products, good customer service, the company is still maintaining a 

good competitive advantage. The flexible policy - supporting additional selling 

costs for the Distributor to increase the competitiveness with the competitors- 

has had a very good effect. 

 Công ty vẫn duy trì và đảm bảo được nguồn nhân lực cho hoạt động công ty, 

tuy nhiên cần tăng cường bộ máy nhân sự quản lý. Chính sách quan tâm đến 

lợi ích Người lao động đã tạo sự yên tâm, gắn bó, cống hiến hết mình vì công 

ty. Công ty tiếp tục thực hiện dự án cơ cấu lại hệ thống tiền lương theo chuẩn 

mực và phương thức tiên tiến mang tính thị trường cao để đảm bảo duy trì và 

thu hút nguồn nhân lực cần thiết cho nhu cầu phát triển trong tương lai.  

 The company maintains and ensures human resources for company 

operations, however, it still need to strengthen the management personnel. 

Policy attention to emplyee's benefits have created trust, loyalty, and effort of 

the employees to the company. The company continues to implement the 

project of related to salary and remuneration in accordance with advanced 

marketable standards to maintain and attract the necessary human resources 

for future development. 

 Hệ thống Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP giúp công ty có thông 

tin nhanh chóng, đồng nhất, minh bạch, kiểm soát số liệu chính xác và hỗ trợ 

việc ra quyết định nhanh chóng, linh hoạt. Công ty tiếp tục mở rộng phạm vi 

của Hệ thống ERP, bổ sung kho dữ liệu thống kê và tăng cường năng lực khai 

thác, phân tích dữ liệu để hỗ trợ xây dựng các kịch bản kinh doanh, tài chính, 

sản xuất phù hợp với điều kiện và môi trường kinh doanh đang thay đổi rất 

nhanh hiện nay. 

 The ERP system helps the company to have fast, consistent, transparent 

information, accurately control data, and support quick and flexible decision-

making. The company continues to expand the scope of the ERP system, 

supplement the statistical data warehouse, and strengthen the capacity of data 

mining, analysis to support building scenarios of business, financial, 

production approciated with condition of rapidly changing business 

environment. 

 Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nội bộ thông qua các công cụ như ERP, 

BI, E-ordering, E-invoice, CRM, SCM, 5S, OPI, LEAN, SHE. 

 Improve internal management efficiency through tools such as ERP, BI, E-

ordering, E-invoice, CRM, SCM, 5S, OPI, LEAN, SHE. 

 Kiểm soát nghiêm ngặt trong việc phòng chống dịch Covid-19 trong toàn công 

ty và đảm bảo an toàn cho toàn bộ Người lao động. 
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 Strictly control the prevention of Covid-19 in the whole company and ensure 

safety for all employees. 

 Hoạt động sáng tạo trong công ty phát triển mạnh mẽ, nhiều sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật, hợp lý hóa kỹ thuật, nghiệp vụ tạo ra những giá trị tiết kiệm chi phí 

cao trong toàn công ty. 

 The company continues to strongly develop its competitiveness, with many 

initiative, technical improvements, rationalizations create high value of cost-

saving in the company. 

 

3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ NĂM 2021 

OPERATIONAL PLAN & INVESTMENT  PLAN 2021 

3.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

THE SITUATION: 

 

THUẬN LỢI/ POSSITIVE FACTORS 

 Các dự báo vẫn lạc quan cho rằng kinh tế Việt Nam vẫn có cơ hội tăng trưởng 

ở mức từ 6% - 7% cho năm 2021.  

 Forecasts remain optimistic that Vietnam's economy still has a chance to 

grow at 6% - 7% for 2021. 

 

KHÓ KHĂN/ NEGATIVE FACTORS 

 

 COVID – 19: đây thật sự vẫn còn là một ẩn số chưa đánh giá hết được tác động, 

nếu còn tiếp diễn sẽ làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và làm suy giảm 

nhu cầu tiêu thụ. 

 COVID - 19: this is still an unknown issue that have not been fully evaluated. If 

it continues, it will affect economic growth and reduce demand for consumption. 

 NGUYÊN LIỆU/ RAW MATERIAL: 

 Giá cao: giá bột PVC hiện nay đã tăng 1,9 lần so với giá bình quân 2020 và 

tăng 2,8 lần so với giá thấp nhất năm 2020. 

 High price: The current price of PVC resin has increased by 1.9 times 

compared to the average price of 2020 and 2,8 times compared to the lowest 

price of 2020. 

 Dự báo giá nguyên liệu liên tục bị lạc hậu trong chu kỳ siêu tăng giá trên 

toàn cầu và trong nhiều lãnh vực.  

 Forecasts of raw materials prices are continuously outdated in the global 

price vibration cycle and in many fields. 

 Nguồn cung bị hạn chế do giá cao và chuỗi cung ứng bị đứt gãy nặng nề. 

 The supplying resource is limited by high price and serious interruption on 

the supply chain. 
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3.2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT BMG NĂM 2021 

THE CONSOLIDATED OPERATINAL PLAN OF 2021 

TT 

No. 

CHỈ TIÊU 

TARGETS 

ĐVT 

UNIT 

KH 2021 / TH 2020 

PLAN 2021/ ACT.2020 
TỶ LỆ  

SO SÁNH % 

RATIO % 2021 2020 

A B C 1 2 3=1/2 

1 
Doanh thu 

Revenue 

Tỷ đồng 

Bil.VND 
5.200 4.700 111 

2 
Sản lượng tiêu thụ 

Sales Volume 

Tấn 

MT 
115.000 110.574 104 

3 
Lợi nhuận trước thuế 

Profit before tax 

Tỷ đồng 

Bil.VND 
657 657 100 

4 
Lợi nhuận sau thuế 

Profit after tax 

Tỷ đồng 

Bil.VND 
523 523 100 

 

3.3. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 

INVESTMENT PLAN 2021 

TT 

No. 

HẠNG MỤC 

ITEM 

ĐVT 

UNIT 

KẾ HOẠCH 2021 

PLAN 2021 

GHI CHÚ 

NOTE 

A B C D E 

1 

THIẾT BỊ ƯU TIÊN 

PRIORITY 

EQUIPMENTS 

Tỷ đồng 

Bil.VND 
268 

Bao gồm 5% dự phòng 

Including 5% standby 

 

3.4. THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

MESSAGE FROM THE GENERAL DIRECTOR 

Chủ đề Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty là “CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG, 

GIỮ VỮNG NGÔI ĐẦU”. Công ty tự hào nói rằng đã thực hiện thành công xuất sắc cả 

2 mục tiêu lớn nêu trên trong những thách thức không lường trước được về dịch bệnh, 

thiên tai, bất ổn của năm 2020. Kết quả của năm 2020 khẳng định Công ty đã “GIỮ 

VỮNG NGÔI ĐẦU” và đó là kết quả của sự đồng lòng của tất cả Người lao động trong 

nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa AN TOÀN trong phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt 

động sản xuất kinh doanh HIỆU QUẢ. 

The topic of the Company's annual report 2020 is "PROACTIVELY ADAPTING, 

HOLDING THE LEAD". The Company is proud to say that it has successfully performed 

both of the above two major goals in the unforeseen challenges of pandemic, natural 

disasters and instabilities in 2020. The results of 2020 confirm that the Company has been 

"HOLDING THE LEAD". This result come from the consensus of all employees with 

their best efforts to achieve the dual goals: SAFETY in epidemic prevention and 

EFFICIENCY in business operations. 

 

Ban điều hành kiên định với định hướng quản trị Trung thực, Minh bạch, Công bằng vì 

mục tiêu cao nhất là quyền lợi chung của NHỰA BÌNH MINH. Công ty đã duy trì sự hoạt 
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động ổn định của công ty, sự đồng thuận của đội ngũ nhân sự, tạo ra hiệu quả cao nhất, 

hài hòa lợi ích các bên. Bên cạnh đó Ban điều hành cũng linh hoạt trong điều hành, tranh 

thủ tối đa sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để và sẽ 

“TẬN DỤNG CƠ HỘI – KHAI THÁC THẾ MẠNH - VƯỢT LÊN THÁCH THỨC”. 

The team of executives is consistent with the management orientation of Honesty, 

Transparency, and Balance for the highest goal - the general benefit of BINH MINH 

PLASTIC. The company has maintained the stability in operation, the consensus of the 

staffs, bringing the highest efficiency, harmonizing the benefits of the stickholders. In 

addition, the team of executives is also flexible in operating, taking full advantage of the 

support from the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Control 

Board to "TAKE ADVANTAGE OF OPPORTUNITIES - EXPLOIT STRENGTHS - 

OVERCOME THE CHALLENGE”. 

 

Trân trọng cảm ơn. 

Sinrecely, 

 

   ĐẠI DIỆN HĐQT & BĐH 

ON BEHALF OF BOD & EXECUTIVES. 

PHÓ CHỦ TỊCH- TỔNG GIÁM ĐỐC 

VICE CHAIRMAN – GENERAL DIRECTOR 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Ngân 

 

 

 

 


