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BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016

Kính thưa các Quý vị cổ đông!
Bước vào thực hiện Kế hoạch năm 2015, với sự khởi sắc của nền kinh tế vĩ mô,
cùng với bề dày lịch sử 55 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là thời gian hoạt động
theo mô hình công ty cổ phần (từ năm 2005 đến nay), Nhựa Tiền phong đã tạo dựng
được nền tảng vững chắc cho sự phát triển, cả về cơ sở vật chất đủ điều kiện để đáp
ứng nhu cầu thị trường, cũng như niềm tin sâu sắc và niềm tự hào của mỗi CBCNV
về Nhựa Tiền phong.
Bên cạnh đó, chúng ta có Hệ thống mạng lưới bán hàng của Công ty đã được xây
dựng nhiều năm, được quy hoạch theo vùng miền một cách hợp lý, sẵn sàng đáp ứng
đầy đủ các nhu cầu người tiêu dùng trên cả nước. Đồng thời thương hiệu “Nhựa Tiền
phong” được khẳng định trên thị trường, tạo được uy tín đối với khách hàng trong và
ngoài nước.
Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách
thức đó là sự cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, quyết liệt với nhiều hình thức
khác nhau, không chỉ giữa các đơn vị trong ngành mà còn từ những doanh nghiệp
mới tham gia thị trường, có tiềm lực mạnh về tài chính và công nghệ. Mặt khác, nền
kinh tế nước ta tuy đã có mức tăng trưởng tốt, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những yếu
tố mất ổn định, nhất là đối với ngành bất động sản, đã gây không ít khó khăn cho các
doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và các doanh nghiệp sản xuất ống
nhựa phục vụ xây dựng nói riêng.
Đánh giá đúng tình hình, Hội đồng quản trị cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã
đoàn kết, tập trung trí tuệ, đề ra những chủ trương, chính sách bám sát thực tiễn, đã
chỉ đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.
Những kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ vừa qua được thể
hiện cụ thể qua các mặt công tác sau đây:
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015:
1. Nội dung các phiên họp Hội đồng quản trị:
1.1. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 13/01/2015:
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* Thành phần: bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành,
Trưởng Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.
* Nội dung:
Trong phiên họp, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về một số nội dung sau:
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến những chỉ tiêu cơ bản
cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Nhựa TNTP
(Công ty mẹ); Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung (Công ty con); Công ty cổ
phần Nhựa TNTP phía Nam (Công ty liên kết).
- Qua số liệu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đánh giá cao
những cố gắng của Ban điều hành trong việc tăng trưởng doanh thu bán hàng. Riêng
chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ không đạt mức kế hoạch do một số điều
kiện khách quan như giá nguyên liệu tăng so với năm 2013 (mức tăng bình quân bằng
5,5% so với cùng kỳ), chi phí khấu hao tăng lên (do tăng đầu tư máy móc thiết bị đưa
vào sản xuất), chi phí tài chính cũng tăng.
- Hội đồng quản trị cũng cơ bản nhất trí với những giải pháp cho việc thực hiện Kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như: tăng năng lực sản xuất cho Công ty TNHH
Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung; khẩn trương lắp đặt và đưa vào sản xuất 02
dây chuyền sản xuất ống PEHD 2 lớp và ống PEHD cỡ lớn; thực hiện đồng bộ hóa
tiêu chuẩn sản phẩm; cũng như việc đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ thị trường.
- Báo cáo việc thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2014 và dự kiến Kế hoạch đầu tư năm
2015 của Công ty cổ phần Nhựa TNTP (Công ty mẹ).
- Báo cáo về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Nhựa TNTP (Công ty mẹ),
trong đó có dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Báo cáo về dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 5 năm tới (từ
năm 2015 - 2020).
- Báo cáo về việc đánh giá hiệu quả về chính sách kinh doanh của Công ty trong thời
gian qua.
- Về công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: Hội đồng quản trị
quyết định thời gian tổ chức Đại hội là ngày 08/04/2015 và tổ chức hội nghị tiếp xúc
cổ đông lớn vào ngày 14/03/2015. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất
những nội dung biểu quyết tại Đại hội và phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn
vị các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.
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- Hội đồng quản trị nhất trí với phương án nhân sự do Ban điều hành trình bày: chính
thức bổ nhiệm ông Nguyễn Công Luyên làm Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất và ông
Trần Đỗ Khoa làm Trưởng Phòng Chăm sóc khách hàng.
1.2. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2015:
* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty.
* Nội dung:
Đây là phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa được Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu ra, Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu
các chức danh của Hội đồng quản trị:
- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thống nhất bầu ông Trần
Bá Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015 làm chủ tọa phiên họp.
- Các thành viên giới thiệu ông Trần Bá Phúc làm ứng viên bầu giữ chức Chủ tịch
Hội đồng quản trị, và ông Nguyễn Chí Thành làm ứng viên bầu giữ chức Phó Chủ
tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Kết quả bầu cử như sau:
+ Ông Trần Bá Phúc: được 5/5 phiếu bầu (đạt 100%) và đã trúng cử chức Chủ tịch
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
+ Ông Nguyễn Chí Thành: được 5/5 phiếu bầu (đạt 100%) và đã trúng cử chức
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
1.3. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 16/05/2015:
* Thành phần: bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban điều
hành, Trưởng Ban Kiểm soát, và Thư ký Công ty.
* Nội dung:
Phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về một số nội dung sau:
- Báo cáo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2015:
+ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận hồ sơ tăng vốn điều lệ
của Công ty với mức tăng là 10% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015.
+ Công ty đã xin chốt danh sách cổ đông để hưởng cổ tức bằng tiền mặt 5% và
thưởng cổ phiếu 10% (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/05/2015).
+ Giao nhiệm vụ cho Phòng TCLĐ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để hoàn thiện
việc tăng vốn điều lệ và đưa số cổ phiếu mới vào giao dịch.
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+ Công ty cũng đã thực hiện việc chi trả tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng, Phúc lợi
cho CBCNV mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thông qua với mức
7% lợi nhuận sau thuế.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2015, dự kiến kết quả trong
6 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong và Công ty
TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung.
- Báo cáo tình hình tài chính trong 4 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Nhựa
Thiếu niên Tiền phong (Công ty mẹ).
- Báo cáo về tình hình thị trường của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong
(Công ty mẹ).
- Căn cứ vào đề xuất của Ban Quản lý các dự án trong việc triển khai Dự án tại số 2
An Đà, Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập Công ty TNHH Bất động sản Tiền
phong với số vốn 20 tỷ đồng do Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong sở hữu
100% vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo sâu sát, thảo luận và thông qua Kế hoạch công tác tổ
chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Công ty và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng
Nhì vào ngày 19/05/2015.
1.4. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 21/06/2015:
* Thành phần: bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, một số thành viên Ban điều
hành, và Trưởng Ban Kiểm soát.
* Nội dung:
Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về hoạt động của
Công ty TNHH Bất động sản Tiền phong, cụ thể về các khía cạnh:
- Tư cách pháp lý của Công ty,
- Mục tiêu phát triển của Công ty,
- Phạm vi hoạt động theo ủy quyền của Công ty,
- Nhiệm vụ của Công ty,
- Những giới hạn trong phạm vi hoạt động của Công ty.
1.5. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 13/10/2015:
* Thành phần: bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, một số thành viên Ban điều
hành, và Trưởng Ban Kiểm soát.
* Nội dung:
Trong phiên họp, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về một số nội dung sau:
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- Qua số liệu báo cáo, Hội đồng quản trị đánh giá cao về kết quả sản xuất kinh doanh
đã đạt được trong 9 tháng năm 2015, cũng như những giải pháp mà Ban điều hành đã
tích cực triển khai, góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và hiệu quả sản xuất
kinh doanh, nhất là hai chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận:
+ Về chỉ tiêu Doanh thu bán hàng 9 tháng năm 2015 đạt mức 2.544 tỷ đồng, tăng
25% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương số tuyệt đối tăng 513 tỷ), hoàn thành
79% kế hoạch năm 2015. Dự kiến quý 4 năm 2015 doanh thu đạt 1.002 tỷ, dự kiến
tổng doanh thu 2015 đạt 3.546 tỷ, tăng trưởng 22% so với doanh thu năm 2014.
+ Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến 3 quý năm 2015 đạt 280 tỷ, tăng 11% so
với cùng kỳ năm 2014 (tương đương tăng 28 tỷ); dự kiến quý 4 năm 2015 đạt 120
tỷ, như vậy cả năm 2015 lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ, tăng trưởng 10% so với
năm 2014.
- Hội đồng quản trị cũng thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, theo
đó, kế hoạch doanh thu sẽ tăng so với 2015 là 10%, đạt 3.900 tỷ, lợi nhuận trước thuế
đạt 415 tỷ, tăng 6% so với 2015.
- Với chương trình tiết kiệm, giảm chi phí, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành
tiếp tục triển khai chương trình này trong năm 2016.
- Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến công tác nhân sự. Để tăng cường
năng lực quản lý của Ban điều hành, Hội đồng quản trị nhất trí bổ sung 01 Phó Tổng
Giám đốc phụ trách công tác Nội chính.
- Về các dự án đầu tư của Công ty (Dự án di chuyển Nhà máy từ cơ sở An Đà sang
mặt bằng mới tại quận Dương Kinh, Dự án số 2 An Đà, Dự án dây chuyền SX ống
PEHD cỡ lớn và dây chuyền PEHD 2 lớp), Hội đồng quản trị nhất trí với tiến độ mà
các dự án đang được triển khai.
2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng
quản trị:
2.1. Hoạt động của Ban điều hành:
- Ban điều hành Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách, nghị quyết
của Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện trong năm 2015.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò của Ban điều hành trong công tác phát triển
thị trường. Trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, bằng những giải
pháp linh hoạt, Nhựa Tiền phong đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng
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trong năm 2015 (đạt mức tăng trưởng doanh thu 22% so với năm 2014, trong đó riêng
sản phẩm PPR đạt mức tăng trưởng tới 42%).
- Trong công tác tổ chức sản xuất, Ban điều hành đã tập trung thực hiện tốt những
nhiệm vụ cơ bản sau:
+ Đảm bảo lượng hàng hóa cung ứng đầy đủ cho thị trường, kể cả trong thời điểm
nhu cầu thị trường tăng đột biến.
+ Công tác quản lý và kiểm soát quá trình sản xuất được chú trọng cải tiến nhằm
đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Nhựa Tiền phong.
+ Trong năm Công ty đã có bước tiến đáng kể trong việc nâng cao năng lực chế
tạo, sửa chữa khuôn mẫu, cũng như công tác phục vụ đảm bảo cho hệ thống máy
móc thiết bị luôn ở trạng thái sẵn sàng.
+ Công tác đổi mới công nghệ, và kiểm soát chất lượng sản phẩm được quan tâm
thích đáng, Công ty đã chủ động hoàn toàn công nghệ sản xuất ống KAL, ống gân
sóng 2 lớp; tiếp nhận, lắp đặt, chạy thử thành công dây chuyền sản xuất ống PEHD
2000 (dây chuyền sản xuất lớn nhất Đông Nam Á cho đến thời điểm hiện nay).
+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tiết kiệm chi phí trong sản xuất. Đây là lần
đầu tiên các giải pháp tiết kiệm chi phí được xem xét một cách tổng thể, và bước
đầu đã phát huy hiệu quả.
+ Công tác đảm bảo an toàn luôn được quan tâm sâu sát, tạo tiền đề cho việc đảm
bảo và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
2.2. Hoạt động của Ban Quản lý các dự án:
- Về dự án số 02 An Đà: với mục đích tách bạch kết quả hoạt động của dự án bất
động sản tại số 02 An Đà với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần
Nhựa Thiếu niên Tiền phong, Công ty đã thành lập Công ty TNHH Bất động sản Tiền
Phong (Tien Phong Land), Công ty Bất động sản Tiền phong đã được Sở Kế hoạch và
Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Đăng ký kinh doanh ngày 18/05/2015.
- Về dự án xây dựng tại Nhà máy mới ở mặt bằng Dương Kinh: Công ty đã triển khai
thi công và xây dựng khu nhà văn phòng điều hành. Hiện công trình đã hoàn thiện và
được đưa vào sử dụng từ quý 3/2015.
- Về dự án dây chuyền sản xuất ống PEHD đến phi 2000 mm: Công ty đã hoàn thiện
việc lắp đặt và đã sản xuất ra những sản phẩm đầu tiên.
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- Về dự án tại công ty Nhựa Năm Sao: công ty đã làm thủ tục chuyển đổi quyền sử
dụng đất, và bắt đầu làm các thủ tục cấp phép để xây dựng nhà máy chuyên sản xuất
ống PE và PPR.
2.3. Hoạt động của Tiểu ban Nhân sự:
- Để nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, ngày 08/01/2015,
Công ty đã quyết định thành lập Ban sản phẩm gồm các cán bộ nhân viên có trình độ
chuyên môn tốt tại các đơn vị kĩ thuật, nghiên cứu và thị trường. Ban sản phẩm trực
tiếp do ông Trần Nhật Ninh - Phó Tổng giám đốc kỹ thuật làm Trưởng Ban.
- Qua thực tiễn công việc quản lý điều hành tại các đơn vị, Hội đồng quản trị đã quyết
định bổ nhiệm các cán bộ có năng lực làm cấp trưởng và giao nhiệm vụ cho các cán
bộ phụ trách tại các đơn vị:
+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Luyên giữ chức vụ Trưởng phòng Kĩ thuật sản
xuất.
+ Bổ nhiệm ông Trần Đỗ Khoa giữ chức vụ Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng.
+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng cơ điện.
+ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hải giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý chất
lượng.
- Để xem xét lại hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH Liên doanh Tiền Phong SMP, ngày 22/5/2015, Hội đồng quản trị đã quyết định điều động và giới thiệu ông
Đỗ Quang Vinh - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung tham
gia ban điều hành với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Nhựa Tiền
Phong - SMP.
- Để nâng cao năng lực của bộ máy điều hành, ngày 14/10/2015, Hội đồng quản trị đã
bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng phòng Tổ chức lao động giữ chức vụ Phó
Tổng Giám đốc phụ trách công tác Nội chính.
- Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật và sản xuất, ngày 29/12/2015,
Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập Ban công nghệ trên cơ sở chia tách bộ phận
công nghệ của Phòng Kỹ thuật sản xuất, đồng thời thực hiện đổi tên Phòng Kỹ thuật
sản xuất thành Phòng Kỹ thuật cơ điện.
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

Căn cứ tình hình thực tế thị trường, xu hướng phát triển, cũng như những yếu tố ảnh
hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty, với chủ trương đẩy mạnh các hoạt động
thị trường, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản
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xuất - kinh doanh của Công ty, phấn đấu tiếp tục giữ được đà tăng trưởng của Nhựa
Tiền phong trong năm 2016, với mức tăng trưởng doanh thu bán hàng, và sản lượng
sản phẩm đạt mức tăng 10% trở lên; lợi nhuận trước thuế đạt mức tăng 7% trở lên.
Để thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản trên, Hội đồng quản trị Công ty định
hướng hoạt động cũng như chỉ đạo về một số giải pháp như sau:
- Thực hiện chính sách thị trường quyết liệt, linh hoạt; phấn đấu nâng cao thị phần đối
với các sản phẩm của Công ty (trên 60% đối với thị trường phía Bắc). Thực hiện
đồng bộ nhiều giải pháp về công tác Truyền thông - Marketing để cạnh tranh với
những tập đoàn có tiềm lực về tài chính, công nghệ đã và đang tham gia thị trường
sản phẩm nhựa.
- Chú trọng việc tuyển chọn, đào tạo để nâng tầm đội ngũ cán bộ thị trường, cán bộ tư
vấn và chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp.
- Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu Nhựa Tiền phong lên một tầm cao mới
thông qua việc kết hợp với các đối tác có uy tín lớn trên thế giới như SEKISUI,
IPLEX, BOROUGE…để sản xuất sản phẩm, cũng như việc tổ chức các buổi hội thảo
để giới thiệu, đưa sản phẩm ra thị trường, nhất là đối với những sản phẩm có kích
thước lớn.
- Thực hiện việc đồng bộ hóa sản phẩm của Công ty; kiểm soát chặt chẽ về chất
lượng sản phẩm; quan tâm đến công tác nghiên cứu và lựa chọn sản phẩm mới phù
hợp với nhu cầu, thị hiếu, khả năng thanh toán của người tiêu dùng.
- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về tiết kiệm chi phí, nhất là các yếu tố có
ảnh hưởng trọng yếu đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện việc quy hoạch đồng bộ mặt bằng và triển khai việc xây dựng cơ sở hạ
tầng cho cơ sở sản xuất ống PEHD, PPR trên phần diện tích mở rộng 6 ha, tiến tới
thành lập Nhà máy thành viên sản xuất ống PEHD, PPR.
- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, quy hoạch về mô hình tổ chức theo hướng tinh,
gọn, hiệu quả tại một số đơn vị, bộ phận trong Công ty.
- Về công tác quản trị công ty: Tập trung vào một số vấn đề sau:
+ Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và áp dụng những phương pháp quản trị
hiện đại; thực hiện tốt việc giám sát, và chỉ đạo đối với toàn bộ hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty, trong đó quan tâm hơn nữa tới công tác quản trị rủi ro.
+ Xây dựng lộ trình và thực hiện việc tái cấu trúc vốn đầu tư tại các công ty liên
doanh, liên kết nhằm mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho Công ty.
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+ Đối với nhà đầu tư: thực hiện việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh
bạch xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư quan tâm; cam kết bảo toàn,
phát triển vốn, cũng như bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư.
Kính thưa các Quý vị!
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, tập thể Hội đồng quản trị sẽ tập
trung chỉ đạo những giải pháp mang tính chiến lược đồng thời làm tốt công tác giám
sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016, đem lại
quyền lợi cao nhất cho các cổ đông Nhựa Tiền phong, đảm bảo việc làm, đời sống
cho CBCNV Công ty và sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong năm 2016
cũng như những năm tiếp theo. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, kính chúc Đại hội thành
công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
TRẦN BÁ PHÚC
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