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CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :... l ù Ị ..../BC-PLVĐ

Hà Nội, ngày ỗ ĩ tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Kính g ử i: - ủ y Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
I.

Thông tin chung:
1. Thông tin khái quát:
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100103143; đăng ký lần đầu ngày 29/12/2009;
đăng ký thay đổi lan 4 ngày 30/10/2015
- Vốn điều lệ: 289.734.570.000 đ (hai trăm tám mươi chín tỷ, bẩy trăm ba mươi bốn triệu, năm
trăm bẩy mươi nghìn đồng)
- Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;
- Số điện thoại: 043.6884489/6885174
- Số fax: 043.6884277
- Website: vandienfinp.vn
- Mã cổ phiếu: VAF
2. Quá trình hình thành và phát triển:
Từ năm 1963 đến năm 2009: Là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt
Nam;
- Từ 01/01/2010 đến nay: Là Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn;
- Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:
+ Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/5/2015;
+ Ngày chính thức giao dịch: 23/6/2015.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Ngành nghề kinh doanh chính (chiếm tỷ trọng ừên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần
nhất): Sản xuất kinh doanh phân lân nung chảy và các loại phân bón khác;
- Địa bàn kinh doanh, chính (chiếm tỷ trọng trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất):
Trong nước.
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chúv kinh doanh và bộ máy quản lý:
- Mô hỉnh quản trị:
+ Đại hội đồng cổ đông;
+ Hội đồng quản trị;
+ Ban kiểm soát;
+ Tổng giám đốc điều hành.
+ Người đại diện theo pháp luật: Tổng giám đốc điều hành
- Sơ đồ tổ chức-quản lý: như phụ lục kèm theo.
- Các công ty con, công ty liên kết: không có
5. Định hướng phát triển:
a- Mục tiêu chính của Công ty:
Phát triển bền vững; đảm bảo hài hòa giữa lợi ích Nhà nước-Cổ đông-Người lao động.

b- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
+ Chú trọng nhân tố con người;
+ Không ngừng nâng cao trình độ công nghệ sản xuất;
+ Nâng công suất sàn xuất, đạt 500.000 tấn lân/năm và 200.000 tấn NPK/năm;
+ Sản xuất các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường;
+ Giữ vững và phát triển thị trường trong nước; từng bước mở rộng thị trường nước ngoài.
c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về môi trường; đầu tư, cải tạo máy móc, thiết bị,
nâng cao công nghệ sàn xuất; tuyên truyền, giáo dục người lao động để cải thiện môi trường;
- Tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào xã hội, từ thiện;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, đời sổng tinh thần, thực hiện
đúng các chế độ đối với người lao động.
6. Các rủi ro:
Nguyên liệu chính để sản xuất lân nung chảy là quặng Apatít, phải vận chuyển từ mỏ Apatít
tại Lào Cai về Công ty bằng đường sắt. Khi việc khai thác tại mỏ gặp khó khăn hoặc vận chuyển
đường sắt gặp khó khăn có thể gây thiếu nguyên liệu cho sản xuất.
II.

Tình hình hoạt đông trong năm 2015:
Tình hình hoạt động sản xuât kinh doanh năm 2015:
Ngay từ đầu năm 2015, hoạt động của ngành sàn xuất kinh doanh phân bón trong nước nói
chung và của Công ty nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế; giá
các loại nguyên nhiên liệu đầu vào chính (than, điện, quặng..) vẫn ở mức cao; chính sách thuế GTGT
đối với mặt hang phân bón thay đổi từ 01/01/2015, đưa phân bón ra khỏi danh mục hàng hóa chịu
thuế GTGT dẫn tới chi phí sàn xuất tăng; nguồn cung phân bón tăng, sự cạnh tranh ừên thị trường
phân bón diễn ra gay gắt; giá phân bón đơn giảm nên một bộ phận nông dân chuyển sang bón phân
đơn; thời tiết diễn biến bất thuận cho sản xuất nông nghiệp; giá nông .sản giảm, nông dân thiếu vốn
đầu tư; tình trạng phân bón giả, kém chất lượng vẫn chưa được xử lý triệt để. Bên cạnh đó, Công ty
phải tập trung vốn để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân
bón NPK Van Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa.
Trong bối cảnh khó khăn nêu trên, với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả ừên tất cả các mặt của
hoạt động sản xuất kinh doanh; Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2015; cụ thể:
- v ề lao động: Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng
nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa;
- v ề tổ chức, quản lý: Chặt chẽ, khoa học, bám sát thực tế sản xuất kinh doanh;
- v ề công nghệ: Được cải tiến, nâng cao trình độ;
- v ề đầu tư: Đáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị cho sản xuất; thành lập và kiện toàn Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại
Thanh Hóa để triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả;
- v ề sản phẩm mới: Các sản phẩm mới (lân, NPK vê viên) được thị trường chấp nhận, từng
bước chiếm lĩnh thị trường;
- v ề thị trường-tiêu thụ: Được giữ vững và tăng trường cả ừong và ngoài nước;
- Vê chứng khoán: Cô phiêu của Công ty đã chính thức niêm yêt và giao dịch ừên Sở giao
dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/6/2015.
______ Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanli chinh đạt được trong năm 2015.____________________
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Nhận xét:
Sản lượng tiêu thụ năm 2015 thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm 2014 do sự cạnh tranh gay gắt
trên thị trường và giá phân bón đơn giảm mạnh. Doanh thu vẫn ổn định so với cùng kỳ năm 2014
nhưng thấp hơn 3% so với kế hoạch. Lợi nhuận giảm 23% so với năm 2014 do năm 2014 có thu
nhập bất thường (Công ty được hồi tố tiền thuê đất theo các Quyết định số 41752/QĐ-CT-QLĐ và
số 56954/QĐ-CT-QLĐ ngày 05/11/2014 của Cục Thuế Hà Nội là 19,116 tỷ đồng), nhưng vẫn cao
hơn 4% so với kế hoạch.
Tổng vốn đầu tư xây dựng năm 2015 gấp gần 4,5 lần so với năm 2014; nguyên nhân chủ yếu
do trong năm 2015, Công ty bắt đầu tập trung triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất
phân lần nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa. số lao động bình quân
năm 2015 giữ ổn định so với năm 2014.
2. Tồ chức và nhân sự
- Danh sách Ban Tổng giám đốc và Ke toán trưởng:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Tỵ lệ sở hữu
Ghi chú
cô phần (%)
1
Hoàng Văn Tại
Tônẹgiámđôc
0,02
2
Chu Văn Thước
Phó Tổng giám đốc
0,01
3
Phạm Quang Trung
Phó Tông giám đôc
0,01
4
Nguyễn Thị Hiền
Kế toán trưởng
0,01
-

Lý lịch tóm tắt:
1. Ông Hoàng Văn Tại

Giới tính:

Nam

gày tháng năm sinh:

15/8/1959

0 CMND:

010412089 cấp ngày 04/8/2006 tại Hà Nội

Quốc tịch:

Việt Nam

)ân tộc:

Kinh

Quê quán:

xã Kim Đường, huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội

>ia chỉ thường trú:

121 B4, khu đô thi Đai Kim, Hoàng Mai, Hà Nôi

ốĐiên thoai liênlac:

0436884489/ 0912267663

'rinh độ văn hóa:
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Qúa trình công tác
'rình độ chuyên môn:
+ Từ 1983 đến 1997:
Từ 1997 đến 2006:
Từ 2006 đến 2009:

1
Chức vu và nơi công tác

Kỹ sư hóa
Làm việc tại Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển Ị
Chức vụ: Đốc công phân xưởng, Phó phòng kỹ thuật.
Ị
Trường phòng kỹ thuật.
Ị Phó Giám đốc Công ty Phân lân nung chày Văn Điển.

+ Từ 2010 đến nay:

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Ị
cổ phần Phân lân nung chảy Văn Đien.

Chức vụ công tác hiện nay:

Thành viên Hội đồng quàn trị, Tổng giám đốc Công ty 1
cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điễn

lành vi vi phạm pháp luật:
Các khoản nợ đối với Công ty:
,ợi ích liên quan đối với Công ty:

: Không
Ị Không
Ị Không

Giới. tính:
:•.......

Nam

I Ngày tháng năm sinh:

15/5/1961
•08/6/2007 tại Hà Nội

; Số CMND/Hộ chiếu:
! Quốc tịch:

Việt Nam

Ị Dân tộc:

Kinh

Ị Quê quán:
I Địa chỉ thường trú:

Khu đô thị Pháp Vân-Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt,
-uậnTT~iw -; thann
° 5 pno T
T)ang- Mai,
Ha

; Số Điện thoại liên lạc:
ị Trình độ văn hóa:

0436884489/0913510480

Ị Trinh độ chuyên môn:

Kỹ sư kinh tế

:
Qụá trình công tác
I + Từ'1985 đên 1987:
...

Chức vu và nơi công tác
Cán bộ Phòng Tô chức lao động, Công ty Phân lân nung
chảy Vãn Điền.
Quyên Trưởng phòng Kê hoạch, Công ty phân lân nung
chảy Văn Điển

r+ T ư 1987 đễn 1989:
+ Từ 1989 đến 2001:
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Trưởng phòng kinh tế, Công ty Phân lân nung chảy Văn
Điển.

r +Từ 2001 đền 2009: ___
Ị + Từ 2010 đến 20/01/2015:

Thành viên Hội đông quản trị, Phó Tông giám đôc Công
ty cồ gMn_RỊrâlânnụng chày Văn Điền

I í Từ 21/01/2015 đến nay:

Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung
chảy Văn Điền

Ị Chức vụ công tác hiện nay:

Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung
chảy Văn Điển

! Hành vi vi phạm pháp luật:

Không____

Ị Các khoản nợ đối với Công ty:

Không

Ị Lợi ích liên quan dối với Công ty:

Không
”1

3. Ông Phạm Quang Trung
1 Giới tính:

Nam

1Ngày tháng năm sinh:

30/11/1966 ......................

Ị Số CMND:

012450055 ngày 28/5/2001 tại Hà Nội

; Quốc tịch:

ViêtNam

..... Ị

; Dân tộc:

1Kinh

j Quê quán:

1Xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Ị Địa chỉ thường trú:

1Tâp thể Phân lân Văn Điển, huyên Thanh Trì, thành phố ị
ị Ha Nội

: SỐ Điện thoại liên lạc:

ị 0436884489/0916880303

Ị Trình độ văn hóa:
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1 Trình độ chuyên môn:

Ị Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác

í

1
ị

Chức vu và nơi công tác

:! + Từ 1993 đến 1995:

ị Kỹ sư cơ khí phân xưởng Lò cao, phân xưởng sấy nghiền Ị
Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
ị

\ + Từ 1996 đến 2005:

Phó quản đốc Phân xưởng lò cao
1........ ;......................... .....................................
Ị
Quản đôc phân xưởng Lò cao
i .. ' r, '
r' ; .........
,
,
........
”
ị
Phó Tông giám đôc Công ty cô phân Phân lân nung chảy ị
Văn Điển.

! + Từ 2005 đến 2010:
ị. + Từ 12/2010 đến 03/2012:
I + Từ 04/2012 đến 20/01/2015:

I Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Ị
1cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Ị + Từ 21/01/2015 đến nay:

Ị Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy ị
Ị Văn Điển

Ị Chức vụ công tác hiện nay:

Ị Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy ị
ị Văn Điên

; Hành vi vi phạm pháp luật:

Ị Không

1 Các khoản nợ đối với Công ty:

Ị Không

Ị Lợi ích liên quan đối với Công ty:

ị Không

5. Bà Nguyễn Thị Hiền
Giới tính:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:
1 Số CMND

04/8/1972

Ị Quốc tịch:

ViêtNam

; Dân tộc:

Kinh

ị Quê quán:

Xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Ị Địa chỉ thường trú:

37B, BT2 bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

ị Số Điện thoại liên lạc:

0436884489 / 0988757686

: Trình đô văn hóa:
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1 Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế (kế toán)

011810805 - cấp ngày 11/3/2006 tại Hà Nội

Quá trình công tác

Ị

Chức vụ và noi công tác

Ị +Từ 1991 đến 2002:

Nhân viên kế toán, Công.ty Phân lân nung chảy Văn Điển ị

1 + Từ 2002 đến 2009:

: Phó phòng kinh tế, Công ty phân lân nung chảy Văn Điển Ị

; + Từ 2010 đến 6/2012:

Phó phòng Tài chính kế toán, phụ trách kế toán Công ty Ị
Ị cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

; + Từ tháng 7/2012 đến nay:

Ị Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Yăn Ị
Ị Điển

ị Chức vụ công tác hiện nay :

ị Kế^toán trưởng Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn ị
ị Điển
ị

Ị Hành vi vi phạm pháp luật:

Ị Không

; Các khoản nợ đối với Công ty:

} Không

Ị Lợi ích liên quan đối với Công ty:

ị Không

-

Những thay đổi trong Ban Tổng giám đốc: Không có
Số lượng cán bộ, nhân viên:
+ Ngày 01/01/2015: 531 người
+ Ngày 31/12/2015: 503 người

Ị

-

Tóm tắt chính sách đối với người lao động:
+ Tuyển dụng lao động mới để bổ sung cho sản xuất kinh doanh, chuẩn bị cho dự án đầu tư
xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh
Hóa; đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động;
+ Tiếp thu, áp dụng các kiến nghị, ý tường sáng tạo, sáng kiến cải tiến của người lao động
vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
+ Đảm bảo việc làm, thu nhập, chế độ bào hiểm xã hội, nghỉ phép, lễ theo đúng quy định;
không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.
3- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án năm 2015:
- về đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất: đã đầu tư 03 hạng mục mua sắm máy móc thiết bị để
phục vụ cho sản xuất kinh doanh (máy photocopy, máy nâng hàng, máy xúc đào) với tổng trị giá
thực hiện là 4,726 tỷ.đ; các máy móc thiết bị được đưa vào sử dụng ngay, đạt hiệu quà, mục tiêu đề
ra;
- về dự án nhà máy phân bón NPK Thái Bình: Dự án tạm dừng từ năm 2011 do tinh Thái Bình
thông báo thu hồi một phần diện tích đất của dự án để làm đường. Cho đến nay, tỉnh Thái Bình vẫn
chưa phê duyệt phương án đền bù cho Công ty và chưa ra quyết định thu hồi đất. Do đó, hiện Công
ty vẫn chưa bàn giao phần đất mà tinh Thái Bình yêu cầu. Dự án đang phải tạm dừng chờ quyết định
thu hồi đất của tinh Thái Bình. Đã quyết toán xong các gói thầu của dự án.
- về dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại
Bỉm Sơn, Thanh Hóa: Dự án được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt vào ngày 08/4/2015 với tổng
mức đầu tư là 1.192 tỷ đồng. Ngay sau khi dự án được phê duyệt, Công ty đã triển khai các bước
tiếp theo để khởi công dự án (dự kiến vào tháng 4 năm 2016 sẽ khởi công dự án). Giá trị thực hiện
dự án ừong năm 2015 là 28,58 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thực hiện dự án từ khi triển khai đến hết năm
2015 là 73,483 tỷ đồng.
- về đầu tư tài chính: không có
b. Các công ty con, công ty liên kết: không có
4- Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính (đ):
Số
TT

Chỉ tièu

Năm 2014

Năm 2015

Tăng (giảm)
(%)

1

Tổng giá trị tài sản

703.537.161.219

717.164.854.343

(+) 1,94

2

Doanh thu thuần

946.075.461.347

967.831.942.366

(+) 2,30

3

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

87.618.075.390

81.636.422.275

(-) 6,83

4

Lơi nhuân khác

21.626.583.169

1.940.360.461

(->91,03

5

Lơi nhuân trước thuế

109.244.658.559

83.576.782.736

(-) 23,50

6

Led nhuân sau thuế

85.210.833.676

65.182.812.034

(-) 23,50

7

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/vốn điều lệ

10%

15%

(-) 33,33

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
£)
Số
TT
1

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

2,52

2,43

1,23

1,10

Chỉ tiêu về khả năng thanli toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
+ Hê số thanh toán nhanh

Ghi chú

2

TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn han
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3

+ Hệ sô' nợ/ Tổng tài sản
+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu
Chỉ tiêu vê' năng lực hoạt động

4

+ Vòng quay hàng tồn kho
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

0,35
0,54

0,35

2,24
1,34

2,17
1,35

+ Hệ sô' lợi nhuận sau thuế/Doanh
thu thuần

0,09

0,07

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn
chủ sở hữu

0,19

0,14

0,12

0,09

0,53

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng
tài sản

+ Hệ sô' lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/ Doanh thu thuần
0,08
0,09
5- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu ticcủa chủ sởhĩm tính đến 31/12/2015:
a) Cổ phần:
- Tổng số cổ phần: 28.973.457
- Loại cổ phần: phổ thông
- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 1.449.140 CP
- Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 27.524.317 CP
Cơ cấu cổ đông:
- Theo cố đông lớn (nắm giữ ừên 5% vốn điều lệ ) :____________________
STT
Tên Cô đông
Địa chỉ
Số ĐKKD
1

Tập đoàn Hóa chât Việt Nam

1A Tràng Tiên, Hoàn Kiêm, Hà Nội

2

Công ty TNHH Hoàng Ngân

3

Công ty cố phần Chứng
khoán Sài gòn
Cộng

02 Vũ Duy Thanh, Bích Đào, Ninh
Bình
72 Nguyễn Huê, quân I, thành phố
Hồ Chí Minh

0100100061
ngày 29/8/2014
2700271351
ngày 17/10/2001
02/GCNTVLK
ngày 07/7/2006

Tỷ lê năm giữ
’(%)
67,06
9,93
5,05
82,04

- Theo tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước:
Loai
Trong nước
- Cá nhân
- Tô chức
Nước ngoài
- Cá nhân
- Tô chức

Tỷ lệ năm giữ (%)
6,58
93,40

TỎNG

0,00
0,02
100

- Theo sở hữu Nhà nước và các cổ đông khác
STT
Tên cô đông
Tỷ lệ năm giữ (%)

ị

1

Tạp đoẵn Hoa chait vïçt Nam

67,06

2

Cổ đông khác

32,94
Cộng

1

100

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có
c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có
d) Các chứng khoán khác: không có
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty trong năm 2015:
6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:
a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ
chính của Công ty:.
1. Nguyên vật liệu: ______________________________________________________________
TT
Loại nguyên liệu
Đon vị
Tiêu thu năm 2015
1
Quặng Apatit
Tân
186.491
2
Quặng sà vân
Tấn
78.364
3
Quặng sa thạch
Tân
20.401
4
Than
Tân
59.006
Cộng
Tân
344.262
2. Sản phẩm chính:
TT
1
2

Loại sản phâm
Phân lân nung chảy
(thương phâm- đóng gói)
Phân đa yêu tô NPK
Cộng

Đơn vi
Tân

Sản lượng năm 2015
255.056

Tân
Tân

39.559
294.615

b)
Báo cáo tỉ lệ phần ừăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và
dịch vụ chính của Công ty:
Đóng bánh được 75.065 tấn (Chiếm 26,31% tổng lượng nguyên liệu đưa vào sản xuất); đưa
vào sử dụng 73.398 tấn.
6.2. Tiêu thụ năng lượng trong năm 2015:
a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:
- Các loại nhiên liệu tiêu thụ:
STT
Giá nhiên liệu
Loại nhiên liệu
Khối lượng
(đồng/tấn, nií)
1
Than
59.006 tân
3.343.505 đông/tân
2
DâuFO
0
3
Dâu Diezen
319.076 lít
15.033 đông/lít
4
5
6

Xăng
Khí đôt (ga)
Trâu ép

9.909 lít
65 Kg
3.898 tân

17.903 đông/lít
25.380 đông/kg
1.797.469 đông/tân

Mục đích sử dụng
Sản xuât phân lân
Chạy các phương tiện vận tải, phát
điên
Chạy xe ô tô
Nâu ăn
Sây lân

- Điện năng tiêu thụ:
Tiêu thu
Điện
Giá điện (ghi rõ 3 giá)

Đơn vi
kWh
Đông/kWh

Giá tri
12.292.200
Cao điếm : 2.735

Chi phí điện

Đông

Thâp điêm: 983
Trung bình: 1.518
20.721.063.990 đ

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Các giải
)háp tiết kiệm năng lượng đã thực hiện :___________________________________________________
Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
TT
Bộ phận
Nội dung giải pháp
Kết quả thực hiện
Giải pháp thay thế bóng đèn tuýp l,2m - 40w (T8Khu vực nhà ăn; nhà
1
85%
T10) bằng bóng đèn tuýp T5 (28w). Thực hiện
hành chính.
tiếp thay dan khi bóng (T8-T10) hỏng.
2

Lắp đặt biến tần cho
đông cơ máy tời Px
LC.

Giải pháp lắp biến tần cho động cơ máy tời Lò cao
sô 01, tiêt kiệm điện nănậ, nâng cao hệ sô an toàn,
nâng cao tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí sửa
chữa.

33%

3

Các dây truyền sản
xuất

Tiếp tục thay đổi các động cơ, thiết bị có công suất
phù hợp với tính năng, thay đổi kết cấu giảm tốc,
giảm tổn thất điện năng.

45%

4

Chiếu sáng khu vực
sản xuất Lò cao.

Thay thế bóng đèn halozen công suất 500w bằng
bóng đèn cao áp 250w khu vực sản xuất Lò cao.

60%

5

Tủ điện tổng PX Cơ
Điện; Tủ điện khu
vực Lò cao Số2.

Giải pháp lắp đặt tủ điện động lực mới thay thế tủ
động lực cũ (Giảm tổn thất điện năng do tiếp xúc,

50%

đảm bào an toàn cho người và thiết bị, ngăn ngừa
sự cố thiết bị, giảm chi phí sửa chữa).

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm
năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này năm 2015:
- Bằng sáng chế 1991: Lò cao cho sản xuất phân lân nung chảy - năm 2015. Giá ừị làm lợi:
4.236.639.460 đồng;
- Giải pháp hữu ích số: HI 0031 - Đóng bánh quặng tận thu 100% phế thải rắn; 2015 đóng
bánh được 75.065 tấn; đưa vào sử dụng 73.398 tấn. Giá trị làm lợi năm 2015 ước đạt 9,5 tỷ đồng;
- Sáng kiến nghiên cứu công nghệ và thiết bị để sản xuất và sử dụng than cám ép viên thay thế
than cục ừong sản xuất ở Lò cao, tiết kiệm chi phí cho sản xuất. Giá trị làm lợi năm 2015 :
563.203.335 đồng;
- Sáng kiến nghiên cứu cải tiến công nghệ và thiết bị sử dụng trấu ép thay cho than antra xít
trong sây lân tại phân xưởng Sây Nghiên, tiêt kiệm chi phí cho sản xuất , giảm phát thải khí nhà
kính. Giá trị làm lợi năm 2015: 3.999.470.633 đồng;
- Nghiên cứu cải tiến thiết bị máy sấy Hệ 4 để tăng năng suất máy sấy, nâng cao hiệu quả ứong
sản xuất. Giá trị làm lợi năm 2015: 30.740.072 đồng;
- Sáng kiến nghiên cứu cải tiến thay thế 2 động cơ băng tải chuyển bao máy đóng bao tự động
sô 1 từ loại có công suât 4KW/cái băng loại 1,5 KW/cái, tiết kiệm chi phí điện cho sản xuất. Giá trị
làm lợi năm 2015: 43.668.019 đồng;
6.3. Tiêu thụ nước trong năm 2015:
a)
Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:
- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sừ dụng: Nước ngầm tự khai thác1400-1500 (m3/ngày).
Năm 2015 đã khai thác 507.650 m3.
- Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất: Giấy phép số436/GP-BTNMT ngày 14/3/2011
của Bộ Tài nguyên môi trường.

b)
Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng:
Lượng nước thải: Hiện tại bình quân 5-7 m3/ngày đêm( Được cấp phép cao nhất 500m3/
ngày đêm ). Tuần hoàn xấp xỉ 99,8% tổng lượng nước thải (lượng nước thải chiếm: 0,02%) . Dự
kiên từ tháng 4 năm 2016 sẽ tuần hoàn 100% tổng lượng nước thải;
- Nguồn tiếp nhận: B;
- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: Giấy phép số 212/GP-STNMT ngày 17/10/2014 của
Giám Đốc Sờ Tài nguyên môi trường Hà Nội cấp;
- Hồ sơ kê khai và nộp phí bào vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định 67/NĐ - CP:
đầy đủ;
- Hệ thống xử lý nước thải: Công xuất xử lý của hệ thống: 30.000 m3/ngày đêm.
6.4. Tuân thủ pháp luật về bào vệ môi trường:
Là đơn vị sản xuất phân bón đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, công tác bảo vệ môi trường
luôn được Công ty chú trọng đặt lên hành đầu; Công ty đã thực hiện các giải pháp chủ yếu như sau :
- Giáo dục, đào tạo nâng cao ừình độ nhận thức cho cán bộ công nhân viên để mọi người tự
giác chấp hành, thực hiện; làm cho mọi người đều chung tay bảo vệ môi ừường vì sự phát triển và
tồn tại của Công ty;
- Không ngừng đổi mới các biện pháp quản lý, phát huy vai trò tự giác làm chủ của toàn thể
cán bộ công nhân viên; đẩy mạnh các phong trao thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bào
sức khoẻ cho người lao động, đảm bảo môi trường;
- Chia nhỏ và cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ công nhân viên chung sức tham gia bảo vệ
môi trường; gắn công tác bào vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động với thi đua khen thưởng, với
đơn giá tiền lương hàng ngày, hàng tháng, năm. Công tác vệ sinh trong toàn Công ty đều được phân
cấp trách nhiệm cụ thể cho từng tổ, từng đơn vị sản xuất thực hiện; mỗi một khu vực đều có chủ thể
có trách nhiệm quản lý và bảo đảm vệ sinh môi trường;
- Không ngừng nghiên cứu, đổi mới công nghệ; đầu tư khoa học kỹ thuật nhằm cải thiện điều
kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên, nâng cao năng suất máy móc thiết bị, giảm chi phí sản
xuất, hạ giá thành sản phẩm; cài thiện môi trường ngày càng tốt hơn và nâng cao chất lượng sản
phẩm;
- Đã lập bản báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt;
- Thực hiện đo đạc, giám sát, đánh giá chất lượng môi ừường tổng thể theo cam kết ĐTM: 2
lần/năm; đối với nước thải 4 lần/ năm;
- Giám sát, kiểm ừa môi trường lao động với tần suất 1 lần/ năm;
- Hàng năm tổ chức huấn luyện, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, vệ an toàn bảo hộ lao động
và an toàn các thiết bị nghiêm ngặt; thực hiện quản lý theo ISO 9001-2008, chương trình tiết kiệm
năng lượng, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu việc hư hỏng máy
móc, giảm thiểu việc ô nhiễm môi trường;
- Ket quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường:
+ v ề nước thải : Trong năm có 5 lần Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội - Sờ Tài nguyên môi
trường thành phố Hà Nội kết hợp với Trung tâm phân tích và môi trường - Hội KHKT phân tích hóa
- lý & sinh học Việt Nam và Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công nghiệp - Bộ công thương
giám sát lấy mẫu nước thải tại Công ty. Kết quả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt chuẩn;
+ Vê nước ngâm: Trong năm có 2 lân Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội - Sở Tài nguyên môi
trường thành phố Hà Nội kết hợp với Trung tâm phân tích và môi trường - Hội KHKT phân tích hóa
- lý & sinh học Việt Nam giám sát lấy mẫu nước ngầm tại Công ty. Kết quả các chỉ tiêu kiểm ừa đều
đạt chuẩn;
+ v ề khí thải: Trong năm có 2 lần Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội - Sờ Tài nguyên môi
trường Thành phô Hà Nội kết hợp với Trung tâm phân tích và môi trường - Hội KHKT phân tích
hóa - lý & sinh học Việt Nam giám sát giám sát lây mâu khí thài tại Công ty. Kết quả các chỉ tiêu
kiểm tra đều đạt chuẩn;

+ v ề kiểm tra môi trường lao động: Năm 2015 đã thực hiện 02 lần quan trắc môi trường lao
động. Ket quả có 41 chi tiêu không đạt ( chi tiêu tiếng ồn : 06; 35 chỉ tiêu nhiệt độ vượt do thời tiết
ngày đo 33 độ C; cao hơn 32 độ c là nhiệt độ chuẩn cho phép) trên tổng số 316 chỉ tiêu kiểm tra kêt quả quan ứăc ngày 15/5/2015 của Trung tâm y tê môi trường lao động Bộ Công Thương. Công
ty đã thực hiện một số biện pháp khắc phục như ừang cấp đầy đủ bảo hộ lao động, bao che khu vực
lò đốt, cấp gió mát cho công nhân trong quá trình làm việc, bồi dưỡng độc hại; đầu tư- lắp đặt các hệ
thống lọc bụi tại khu vực nghiền, đóng bao, sấy để xử lý triệt để về vấn đề bụi, cải thiện điều kiện
làm việc cho người lao động.
+ v ề chất thải rắn và chất thải nguy hại: Công ty tuân thủ tốt việc quản lý chất thải rắn, chất
thải nguy hại qua việc ký hợp đồng hàng năm với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử
lý rác thải rắn (Công ty c ổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 - URENCO 10 ) và Công ty
Cổ Phần Cơ - Điện- Môi trương LILAMA .
a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường;.
Không có
b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi
trường: Không có
6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:
a. Số lượng lao động bình quân năm 2015: 523 người
Thu nhập bình quân: 11,06 triệu đồng/người/tháng
b. Chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi:
100% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội ; được ăn 02 bữa ăn trong 1 ca sản xuất
không phải đóng tiền; được ừang cấp bảo hộ lao động và phương tiện bảo vệ cá nhân theo cương vị
làm việc.
Công ty có phòng khám y tế. Hàng năm khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên
tần suất 1 lần/năm; khám bệnh nghề nghiệp 1 lần/năm. Các đối tượng trong tiêu chuẩn được bố trí
nghỉ điều dưỡng, dưỡng sức, đi tham quan nghỉ mát.
c. Hoạt động đào tạo người lao động:
Tổ chức huấn luyện an toàn, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động. Năm 2015 đã
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công
nhân viên, trung bình 22 giờ/người/năm.
6.6. Chương trình liên quan đến phát triển cộng đồng:
Công ty luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác xã hội, từ thiện của huyện Thanh Trì; số tiền
ủng hộ công tác xã hội, từ thiện 1,230.tỷ đồng. Năm 2015 đã đóng góp cho Quỹ an sinh xã hội'của
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam số tiền là 220,67 triệu đồng. Tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân
đê hướng dân cách sử dụng phân bón, đảm bảo nâng cao năng suât, hiệu quả. Xây dựng mô hình
trình diễn sản xuất nông nghiệp xanh tại các tinh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên để nông dân
học tập.
m.
1.

Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc:
Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:
Trong năm 2015, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn như đã
nêu ở mục 1 phần n. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục được củng cố,
ổn định và phát triển do Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả, cụ thể như sau:
- Tăng cường tuyển bổ sung lao động, đào tạo tay nghề cho công nhân; do vậy đã đáp ứng
được nhu cầu lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Công tác tổ chức, quản lý ở mọi khâu trong quá tìn h sản xuất kinh doanh được tiếp tục đổi
mới, tăng cường, bám sát thực tiên nên đảm bảo việc châp hành quy định, nâng cao hiệu quả sản
xuât kinh doanh;

- Tập trung các biện pháp về khoa học công nệhệ, cải tiến kỹ thuật; đại tu sửa chữa thiết bị để
nâng cao năng suat lao động, tiet giảm chi phí sản xuat, hạ giá thành sản phẩm;
- Đầu tư đầy đủ, kịp thời các máy móc thiết bị phục vụ yêu cầu của sản xuất, cải thiện điều
kiện làm việc cho công nhân. Các hạng mục đầu tư đều phát huy hiệu quả;
- Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới bao bì sản phẩm; sản xuất các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu
thị trường;
- Tiếp tục đầu tư cho công tác thị trường nên đã củng cố, phát triển thị trường cả trong và
ngoài nước,
- Đối với dự án nhà máy phân bón NPK Thái Bình: Thường xuyên làm việc với tỉnh Thái
Bình về việc phê duyệt phương án đền bù và bàn giao mặt bằng đối với phần đất bị thu hồi; quyết
toán xong các gói thâu của dự án;
- Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn
Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa: Quyết toán xong các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Lập kế
hoạch lựa chọn nhà thâu giai đoạn đâu tư xây dựng công ứình. Triên khai lựa chọn các nhà thâu và
ký họp đông thực hiện các gói thâu. Dự kiên vào tháng 4 năm 2016 sẽ khởi công dự án.
Ket quả đạt được trong năm năm 2015: Các chi tiêu chính (doanh thu, lợi nhuận) vẫn được
duy trì tương đôi ôn định. Doanh thu ngang bằng so với cùng kỳ năm 2014 nhưng thấp hơn 3% so
với kê hoạch do sản lượng tiêu thụ giảm; lợi nhuận giảm 23% so với năm 2014 do năm 2014 có thu
nhập bất thường, nhưng vẫn cao hơn 4% so với kế hoạch.

Những tiến bộ điền hình đạt được trong năm 2015:
- Trình độ công nghệ sản xuất được nâng cao; các máy móc, thiết bị về cơ bản được đầu tư,
cải tạo, sửa chữa nên đã đáp ứng yêu cầu, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc
cho công nhân, cải thiện môi trường. Đặc biệt, năng lực chế tạo, lắp đặt máy móc thiết bị của Công
ty được nâng cao; hầu hết các hạng mục chế tạo, lắp đặt trong năm 2015 đều do Công ty thực hiện;
- Ảp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tiết giảm chi phí sản
xuất, hạ giá thành, tăng sức cạnh ừanh của sản phẩm;
- Các sàn phẩm mới (NPK vê viên, lân vê viên..) được thị trường chấp nhận, sản lượng tiêu
thụ tàng rõ rệt so với năm 2014;
- Các thị trường tiêu thụ truyền thống cả trong và ngoài nước được giữ vững và phát triển
trong bối cảnh cạnh tranh rất gay gắt;
- Thành lập và kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung
chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Son, Thanh Hóa để dự án được triển khai đảm bảo tiến độ,
chất lượng, hiệu quả;
- Đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ừong bối cảnh khủng hoảng kinh tế,
hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản hoặc hoạt động cầm chừng;
- Thực hiện tôt các quy định của nhà nước về môi trường;
- Thực hiện đầy đủ các chế độ, đảm bào việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho
người lao động;
- Được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2015;
- Được địa phương và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đánh giá là một trong các đơn vị dẫn đầu
trong các phong trào xã hội, từ thiện.
2.
a)

Tình hình tài chính
Tình hình tài sản:
- Tính hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản:
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trước thuế năm 2015 đạt 83,58 tỷ đồng, giảm 23,5% so với
năm 2014 do năm 2014, Công ty được hồi tố tiền thuế đất các năm 2011, 2012, 2013 theo các
Quyết định sô 41572/QĐ-CT-QLĐ và số 56954/QĐ-CT-QLĐ ngày 05/11/2014 của Cục thuế thành
phô Hà Nội là 19,12 tỷ đồng; mặt khác do chính sách thuê GTGT đối với mặt hàng phân bón thay
đổi từ 01/01/2015 (đưa phân bón ra khỏi danh mục hàng hóa chịu thuế GTGT) làm giá thành sản
xuất phân bón tăng, làm giảm lợi nhuận khoảng 14 tỷ đồng.
- Công ty đã tổ chức bộ máy quản lý và ban hành các quy định quản ừị nội bộ để quản lý,
điều hành hoạt động sàn xuất kinh doanh nên việc quản lý, sử dụng vốn đạt hiệu quả, cụ thể:

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản: 11,65%;
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu: 17,83%;
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: 8,62%.
- Năm 2011, Công ty phát sinh đối tượng nợ khó đòi, Công ty đã trích lập quỹ dự phòng. Đen
thời điểm 31/12/2015, Công ty đã trích lập 100% giá trị công nợ khó đòi này. Ngoài khoản nợ phải
thu này, Công ty không còn khoản nợ phải thu khó đòi hay tài sản khó thu hồi nào làm ảnh hưởng
đến tình hình tài chính của Công ty.
b. Tình hình nợ phải trả:
Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty là tương đối tốt;
cụ thể:
- Khả năng thanh toán hiện hành: Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả là 2,8 lần;
- Khả năng thanh toán ngắn hạn: Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn là 2,4 lần.
Trong năm 2015, Công ty không phát sinh các khoản nợ phải trả quá hạn; các khoản nợ đều
được thanh toán đúng hạn, Công ty không sử dụng vốn vay ngân hàng.
Trong năm 2015, Công ty có xuất khẩu hàng sang nước ngoài, giao dịch này sử dụng ngoại
tệ; tuy nhiên, doanh thu và các khoản thu xuất khẩu chiếm tỷ lệ không cao trong tổng doanh thu nên
rủi ro từ tỷ giá hối đoái rất thấp.
3-Những cải tiến về cơ cấu tồ chíec, chính sách, quản lý:
- Tăng cường đào tạo, bổ nhiệm cán bộ có trình độ;
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành tại tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh
doanh;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định về quản lý;
- Quản lý chặt chẽ quá trình mua sắm vật tư;
- Sản xuất, dự trữ vừa đủ theo kế hoạch và nhu cầu thị trường; hạn chế tối đa lượng hàng tồn;
- Quản lý chặt chẽ hàng hóa tại các kho dự trữ;
- Đẩy mạnh cải tiến công nghệ lò cao; cơ giới, hợp lý hóa các khâu trong sản xuất, áp dụng
các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho
công nhân, đảm bảo môi trường;
- Tiếp tục nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường;
- Đây mạnh công tác thị trường, tiêu thụ.
- Thành lập, kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Phân lân lân
nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn-Thanh Hóa.
4. Ke hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
Ngoài khó khăn năm 2015 tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh; trong năm 2016 còn
nổi lên một số khó khăn sau:
Nguồn cung phân bón trên thị trường tiếp tục tăng, giáphần bónđon tiếptục giảm, cạnh
tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Nhânlực, vốn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty bị hạn chế nhiều do trong năm 2016, Công ty phải tập trung nhân lực, vốn
cho dự án đâu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại
Bỉm Sơn, Thanh Hóa.
Kế hoạch năm 2016 và các biện pháp thực hiện:
a- Các chỉ tiêu chính:
- Vốn chủ sở hữu: 410,264 tỷ đồng
- Vốn đầu tư xây dựng: 294,227 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 305.000 tấn
+ Lân : 255.000 tấn
+ N P K : 50.000 tấn
- Doanh thu: 987,694 tỷ.đ
- Lợi nhuận trước thuế: 80.000 tỷ.đ
- Lao động bình quân: 573 người
- Thu nhập bình quân: 10,63 tr.đ/người/tháng

b- Các biện pháp thực hiện:
- v ề tổ chức, quản lý: Tập trung đào tạo, tuyển dụng lao động phục vụ cho sản xuất kinh
doanh và dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chày và phân bón NPK Văn Điển
tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Tăng cường các biện pháp tổ chức, quản lý sản xuất để ổn định sản xuất,
tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất;
- v ề sản xuất kinh doanh: Tiếp tục thực hiện các biện pháp đầu tư khoa học kỹ thuật, cải tiến
hợp lý hóa sản xuất. Nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì, sản xuất sàn phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị
trường. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hiệu quả để giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ ừong
nước, từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu;
- v ề đầu tư xây dựng: Mua sắm các máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
Đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục đền bù và bàn giao phần đất bị thu hồi của dự án nhà máy NPK Thái
Bình; khi tỉnh Thái Bình có quyết định thu hồi đất chính thức, căn cứ vào diện tích đất còn lại của dự
án và tình hình thực tế, Công ty sẽ xem xét phương án điều chỉnh dự án. Tập trung triển khai dự án
đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Thanh Hóa;
Công ty tự thực hiện một số gói thầu của dự án để nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ, chất lượng,
hiệu quả của dự án. Tìm đối tác liên doanh để quy hoạch chuyển đổi khu đất của Công ty tại Văn
Điển, Thanh Trì, Hà Nội có hiệu cpả.
5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ỷ Men Kiểm toán về Bảo cảo tài chính năm
2015: Không có
6. Báo cảo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty trong
năm 2015:
a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu về môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, xử lý chất
thải):
Với các biện pháp và kết quả đạt được tại các mục 6.1 - 6.4 phần n nêu trên; ừong năm 2015,
các chỉ tiêu về môi trường đều được Công ty thực hiện tốt hơn, đạt và thấp hơn tiêu chuẩn cho phép.
Mức tiêu thụ nước, năng lượng, xử lý chất thải luôn ờ mức tiết kiệm và tiên tiến so với thế giới. Do
vậy đã góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tiết kiệm tài
nguyên, tiết giảm chi phí sản xuất.
b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:
Với các biện pháp và kết quả đạt được tại các mục 6.5 phần n nêu trên; Công ty đã thực hiện
tốt các chế độ, đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Do vậy,
đã tạo thêm sự gắn bó của người lao động với Công ty.
c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương:
Với các biện pháp và kết quà đạt được tại mục 6.5 phần n nêu trên, Công ty đã được địa
phương và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đánh giá là một trong các đơn vị dẫn đầu trong công tác xã
hội, từ thiện.
IV.
1.

Đánh giá của Hội đồng quản tri về hoạt động của Công ty:
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:
Năm 2015 là năm đặc biệt khó khăn đối với ngành sản xuất kinh doanh phân bón trong nước.
Tuy nhiện, các mặt hoạt động của Công ty được tiếp tục được củng cố, kiện toàn, có bước phát triển
mới nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung đã thích ứng và vượt qua được những
khó khăn, thu được kết quả tương tốt và tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2016. c ổ phiếu của Công ty
đã niêm yêt và giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23/6/2015.
Đặc biệt, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón
NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa (dự kiến khởi công trong tháng 4 năm 2016) là cơ sở để
Công ty tiếp tục ổn định và phát triển ừong dài hạn.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:
Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tích cực, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm
vụ quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị
và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

3.

Các kế hoạch, định hieớng của Hội đồng quản trị năm 2016:
Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 và dự kiến tình hình năm 2016,
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công
ty năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như đã nêu ờ mục 4.a phần in nêu trên.
Đe thực hiện được kế hoạch đề ra, cần thực hiện các giải pháp sau đây:
a- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sờ
tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; đảm bảo tạo điều kiện tối đa và
phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành;
- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thong văn bản nội bộ, nhất là các Quy chế, Quyết định làm
cơ sờ cho mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tiếp tục hoàn thiện với
mục tiêu phát triển bền vững;
- Tăng cường phối họp với Ban kiểm soát để nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động của
Công ty;
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành để đáp ứng đòi hòi ngày càng cao của
hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng để đảm bảo
tiến độ, chất lượng, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân
bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa.
b- Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm
vụ trọng tâm sau:
- Tập trung cao độ, linh hoạt, bám sát thực tế trong công tác quản lý, điều hành;
- Chú trọng nhân tố con người;
- Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản
xuất, hạ giá thành sản phẩm;
- Phát triển sản phẩm mới; củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước;
- Triển khai các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả;
- Đảm bảo vệ sinh môi trường-an toàn lao động theo quy định của nhà nước. Thực hiện tốt
các chế độ, đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tiếp tục
quan tâm, hưởng ứng các phong trào xã hội, từ thiện do địa phương và các tổ chức phát động.
V.
1.

STT
1

Quản trị công ty:
Hội đồng quản trị:
a) Thảnh viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị tại thời điềm bảo cáo:
Họ và tên
Chức vụ
Tỷ lệ sở hữu cố phần cá
Chức danh thành viên HĐQT tại
nhân/đại diện sở hữu (%)
các Công ty khác
Lâm Thái Dương
Chủ tịch HĐQT
Sở hữu cá nhân: 0
1- Chủ tịch HĐQT Công ty cố
Đại diện sở hữu: 27,06 phần Phân bón Miền Nam
(Số ĐKKD: 0300430500; cấp ngày
25/01/20110; địa chi: Quăn Bình Chánh,
TP HỒ Chi Minh)

2- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ
phần Cao su sao vàng
(Số ĐKKD: 0103011568; cấp ngày
02/8/2013; địa chi: Thanh Xuân, HN).

2

Nguyễn Thu Hằng

Thành viên HĐQT

Sở hữu cá nhân: 0
Đại diện sở hữu: 15

Không

3

Hoàng Văn Tại
Nguyễn Ngọc Thạch

5

Cân Thị Thu Hà

Sở hữu cá nhân: 0,02
Đai diên sở hữu: 25
Sở hữu cá nhân: 0,03
Đại diện sở hữu: 9,93
Sở hữu cá nhân: 0,01
Đại diện sở hữu: 0

Không

4

Thành viên HĐQTTổng Giám đốc
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
độc lập

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Công ty TNHH Hoàng Ngân

Ghi chú:
- Các thành viên từ mục 1 đến mục 3: Đại diện sở hữu cho cổ đông lớn là Tập đoàn Hóa Chất Việt
Nam;
- Thành viên mục 4: Đại diện sở hữu cho cổ đông lỏn là Công ty TNHH Hoàng Ngân;
- Thành viên mục 5: Là thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Tại thời điểm báo cáo, số lượng và cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:
+ Số lượng: 05 thành viên;
+ Cơ cấu: 04 thành viên đại diện sở hữu của cổ đông lớn, trong đó có 01 thành viên tham gia điều
hành (các thành viên này đều không phải là thành viên độc lập); 01 thành viên độc lập.
b. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Không có
c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Trong năm 2015, ngành sản xuất, kinh doanh phân bón ừong nước tiếp tục gặp nhiều khó
khăn. Đe nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Công ty và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất
trí, định hướng và kiểm soát một cách có hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty.
Hội đồng quản ữị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp (đã tổ chức 10 cuộc họp chính thức)
và nhiều lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng
tâm là thực hiện các biện pháp như sau:
- Bổ sung Điều lệ Công ty, ban hành một số Quy chế, Quyết định mới theo đúng quy định
của Pháp luật và phù hợp thực tiễn hoạt động của Công ty;
- Kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (Hội đồng quàn trị, Ban
kiểm soát, Ban Tổng giám đốc);
- Thành lập, kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung
chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa;
- Tập trung chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như công tác tài chính, tiêu thụ
sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh; đặc biệt là niêm yết
cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và tiến độ triển khai dự án đầu tư
xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh
Hóa;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các quy định của
Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quyết định của Hội đồng quản trị, trong việc điều hành các
hoạt động hàng ngày của Công ty. Hàng tháng, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm lập báo cáo kết
quả sản xuất kinh doanh của tháng trước trình Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hàng quý, Hội
đồng quản trị giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cho Ban Tổng giám đốc và định
kỳ họp Hội đồng quản trị để kiểm điểm kết quả thực hiện;
- Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Tổng giám đốc.
Các Nghị quyếưQuyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2015:
STT

Số Nghị quyếư Quyết định

Ngày

1

02/NQ-HĐQT

20/01/2015

- Bổ nhiệm Bà cấn Thị Thu Hà giữ chức vụ thành viên HĐQT.

2

05/NQ-HĐQT

20/01/2015

- Ban hành Kế hoạnh đầu tư thị trường năm 2015.

3

16/NQ-HĐQT

20/3/2015

- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nhà
máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Vãn Điển tại Bỉm
Sơn, Thanh Hóa;

Nội dung

- Chuẩn bị tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công
ty năm 2015;
- Ban hành một số Quy chế (Dân chủ ờ cơ sờ tại nơi làm việc; tuyển
dụng, ký kết hợp đồng lao động; nâng lương, nâng bậc).

4

35/QĐ-HĐQT

04/4/2015

Thành lập Tố chuyên gia để triến khai một số công việc và giao
nhiệm vụ thẩm định một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà
máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm
Sơn, Thanh Hoa.

5

37/QĐ-HĐQT

08/4/2015

Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

6 •

38/QĐ-HĐQT

08/4/2015

Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

7

44/NQ-HĐQT

23/5/2015

- Hoàn thiện chế độ báo cáo, đánh giá tình hình sản xuất kỉnh doanh,
đầu tư xây dựng và giao chỉ tiêu nhiệm vụ hàng quý cho Ban điều
hành;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015;
- Phê duyệt một số nội dung liên quan đến Dự án nhà máy sản xuất
phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh
Hóa, bao gồm:
+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 1 (giá đoạn đầu tư xây dựng công
trình);
+ Dự toán gói thầu “Lập hồ sơ mòi thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu”;
+ Nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình, đo đạc địa hình và khí tượng
thủy văn.

8

51/QĐ-HĐQT

08/6/2015

Thành lập Tố công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ trình
duyệt kể hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà
máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm
Scrií, Thanh Hoa.

9

54/NQ-HĐQT

22/6/2015

Tài trợ kinh phí xây dựng công trình Sở chỉ huy đảo Trường Sa

10

57/QĐ-HĐQT

09/7/2015

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 “lập hồ sơ mời
thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu” thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà máy
sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn,
Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là dự án ĐTXD nhà máy sản xuất phân
bón tại Thanh Hóa)

11

58/QĐ-HĐQT

10/7/2015

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

12

59/NQ-HĐQT

11/7/2015

- Giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng Qúy III năm
2015 cho Ban Tổng giám đốc;
- Bán lớp đất mặt thừa tại dự án ĐTXD nhà máy sản xuất phân bón tại
Thanh Hóa;
- Nâng lương cho 02 cán bộ quản lý Công ty (Phó Tổng giám đốc, Kế
toán trưởng).

13

62/QĐ-HĐQT

27/7/2015

Thành lập Tố thẩm định hồ sơ lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói
thầu thuộc dự án ĐTXD nhà máy sản xuất phân bón tại Thanh Hóa.

14

69/NQ-HĐQT

05/8/2015

- Lấy ý kiến cố đông bằng văn bản đế thông qua Quyết định của Đại
hội đồng cổ đông về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh “vận
tải hàng hóa bằng ô tô các loại” vào Điều lệ Công ty; ngày đăng ký
cuối cùng: 25/8/2015;
- Triển khai quy trình bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tồng giám
đốc Công ty đối với Ong Hoàng Văn Tại-nguyên Tổng giám đốc
Công ty nhiệm kỳ 2010-2014;
- Giao Ông Hoàng Văn Tại-nguyên Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ
2010-2014 tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc
Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm được Tổng
giám đốc Công ty.

15

73/QĐ-HĐQT

06/8/2015

Phê duyệt hồ sơ mòi thầu gói thầu “Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự
toán” thuộc dự án ĐTXD nhà máy sản xuất phân bón tại Thanh Hóa.

16

75/QĐ-HĐQT

10/8/2015

Cử cán bộ đi công tác tại Nga và Belarus

17

77/QĐ-HĐQT

10/8/2015

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu “Mua sắm
máy xúc đào phục vụ sản xuất”.

18

78/QĐ-HĐQT

10/8/2015

Phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật gói thầu “Mua sẳm máy xúc đào
phục vụ sản xuất”.

19

80/QĐ-HĐQT

10/8/2015

Phê duyệt dự toán gói thầu “Khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế
bản vẽ thi công và dự toán” thuộc dự án ĐTXD nhà máy sản xuất
phân bón tại Thanh Hóa.

20

88/QĐ-HĐQT

10/9/2015

Cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản.

21

91/NQ-HĐQT

17/9/2015

- Bố nhiệm Ong Hoàng Văn Tại giữ chức vụ Tống giám đốc Công ty
có thời hạn;
- v ề hình thức quản lý dự án: Thành lập Ban quản lý dự án và thuê tư
vấn quản lý dự án thực hiện một số công việc của dự án đối với dự án
ĐTXD nhà máy tại Thanh Hóa.

22

93/QĐ-HĐQT

17/9/2015

Tố chức cho cán bộ quản lý của Công ty và các khách hàng tiêu thụ
sản phẩm tiêu biểu đi công tác nước ngoài.
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94/QĐ-HĐQT

17/9/2015

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh thuộc gói thầu “Mua
sắm máy xúc đào phục vụ sản xuất”.
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101/QĐ-HĐQT

01/10/2015

Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói
thầu “Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán” thuộc dự án ĐTXD nhà
máy sản xuất phân bón tại Thanh Hóa.

25

102/NQ-HĐQT

06/10/2015

- Giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng quý IV năm
2015 cho Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Bổ sung vào ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty nội dung
“vận tải hàng hóa bằng ô tô các loại” (để vận chuyển phân bón,
nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh phân
bón của Công ty).
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106/QĐ-HĐQT

15/10/2015

Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói
thầu “Khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công” thuộc
dự án ĐTXD nhà máy sản xuất phân bón tại Thanh Hóa.
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108/QĐ-HĐQT

20/10/2015

Phê duyệt hủy thầu và điều chinh thời gian thực hiện họp đồng trong
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trong hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh
tranh của gói thầu “Mua sắm máy xúc đào phục vụ sản xuất”.
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112/QĐ-HĐQT

09/11/2015

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thẩu cùa gói thầu “Khoan khảo sát địa
chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công” thuộc dự án ĐTXD nhà máy
sản xuất phân bón tại Thanh Hóa.
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114/QĐ-HĐQT

17/11/2015

Phê duyệt kết quả lựa chọn thà thầu của gói thầu “Mua sắm máy xúc
đào phục vụ sản xuất”.
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116/QĐ-HĐQT

25/11/2015

Tạm ứng cố tóc năm 2015 cho cố đông bằng tiền, tỷ lệ thực hiện:
10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng), ngày đăng ký
cuối cùng: 11/12/2015, thời gian thực hiện: ngày 28/12/2015.
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121/QĐ-HĐQT

30/11/2015

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Thiết kế bản vẽ thi
công, lập dự toán” thuôc dự án ĐTXD nhà máy sản xuất phân bón tại
Thanh Hóa.
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122/NQ-HĐQT

03/12/2015

Thành lập Ban quản lý dự án ĐTXD nhà máy sản xuất phân bón tại
Thanh Hóa; Bổ nhiệm Ong Lê Văn Giang giữ chức Giám đốc Ban
quản lý dự án.
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128/QĐ-PLVĐ

31/12/2015

Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của
Công ty theo quy định hiện hành.

c. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không có
d. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có
e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình đào tạo về quản trị
Công ty do ủ y ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và được cấp chứng chỉ:
- Nguyễn Thu Hằng;
- Hoàng Văn Tại;
- Nguyễn Ngọc Thạch;
2.

Ban Kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiềm soát:
Họ và tên
STT
1

Trân Quôc Cương

Trưởng Ban

Tỷ lệ sở hữu cô
phần(%)
0

2

Hô Sỹ Tiên

Thành viên

0,034

3

Nguyên Hông Hài

0

4

Lê Thúy Mai

4

Lê Đức Tân

5

Nguyễn Huy Tập

Thành viên
(Bổ nhiệm vào 08/4/2015)
Thành viên
(imiễn nhiệm vào 08/4/2015)
Thành viên
(miễn nhiệm vào 08/4/2015)
Thành viên
{miễn nhiệm vào 08/4/2015)

Chức vụ

0
0,0092
0,0055

Số lượng Ban kiểm soát hiện tại gồm 03 thành viên.
b) Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015:
Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để triển khai các công việc, thực hiện
việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công
ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các
cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và đưa ý kiến của Ban kiểm soát về các chủ
trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy
định. Cụ thể:
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý, năm 2015;
- Kiểm soát việc thực hiện các quy chế;
- Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận
năm 2015 %
- Kiểm tra công tác điều hành giá bán sản phẩm, công tác tiêu thụ, ký kết các hợp đồng bán
sản phẩm, mua nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ, tiêu hao
nguyên vật liệu...
c. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quàn trị, Ban Tổng giám đốc và cổ
đông:
- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản ừị và Ban Tổng giám đốc:
Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp do Hội đồng quản trị cung cấp và kết quả kiểm ừa, giám sát,
đánh giá trực tiếp của Ban kiểm soát trong năm 2015, Ban kiểm soát nhận thấy:
Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của
Đại hội đồng cô đông thường niên và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chi đạo sản
xuât kmh doanh, đâu tư xây dựng theo đúng chức năng, quyên hạn của Hội đông quản trị và phù hợp
với Luật đoanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện đúng các Nghị Quyết, Quyết định của
Hội đồng quản trị; đã xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý, linh hoạt với sự

biến động của thị trường góp phần làm giảm chi phí đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu
quà sản xuất, kinh doanh. Ket thúc năm 2015, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn
thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt 4% so với kế hoạch.
Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chính
sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn
mực kế toán Việt Nam và các văn bản hiện hành của Nhà nước, sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ
ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Công tác kiểm kê (tiền mặt, hàng hóa, vật
tư, thành phầm tồn kho, tài sản cố định...) và đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ đúng quy
định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;
Các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đều bảo vệ quyền lợi hợp pháp
của người lao động. Các quyền lợi của người lao động như chế độ lương, đóng bào hiểm xã hội - y
tế - thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong năm 2015, Công ty đã
tổ chức 03 cuộc đối thoại định kỳ giữa đại diện người lao động và đại diện Công ty, nêu cao tinh
thần dân chủ và mối quan hệ gắn bó giữa Ban Tổng giám đốc và người lao động trong Công ty;
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành phiên giao dịch đầu tiên đã diễn ra
vào ngày 23/06/2015.
- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với cổ đông:
Những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty đều
được đảm bảo và tôn trọng; Các thông tin định kỳ và thông tin bất thường liên quan đến lợi ích cổ
đông, tình hình quản trị Công ty ... được công bố đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn
bản hướng dẫn thi hành;
Một số cổ đông được Công ty hỗ trợ thủ tục hành chính xác minh đính chính thông tin người
sờ hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đổi mới Giấy Chứng nhận sờ hữu cổ
phần;
c)
Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban
Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
Ban kiểm soát đã phối họp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ
quản lý khác trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty ừên cơ sở tuân thủ các quy
định của pháp luật, Điều lệ Công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
được minh bạch, lành mạnh;
Đối với Hội đồng quản ừị: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều nhận được
thông báo mời họp. Đối với những vấn đề do phía Ban kiểm soát đề xuất, Hội đồng quản trị đều
nghiêm túc thảo luận, trao đổi ý kiến, tiếp thu, giải đáp, tháo gỡ thắc mắc Ban kiểm soát đưa ra;
Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác: trước khi làm việc, Ban kiểm soát
thường thông báo bằng văn bản hoặc làm việc đột xuất. Khi có nhu cầu về cung cấp tài liệu, chứng
từ và thông tin liên quan đến hoạt động Công ty, Ban kiểm soát đều được Ban Tổng giám đốc và các
cán bộ quản lý khác đáp ứng nhanh chóng, giải đáp đầy đủ.
d) Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.
3.
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và
Ban kiểm soát:
a)
Lương, thường, thù lao, các khoản lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám
đốc, Ban kiểm soát, Kế toán ừưởng:
STT

Họ và tên

Chức vụ

Tiền thù lao

(d>
I
1

Hội đồng quản trị-Ban Tổng ịrùím đôc
Lâm Thái Dương
Chủ tịch HĐQT

67.500.000

2

Hoàng Văn Tại

55.500.000

3
4

Nguyên Ngọc Thạch
Nguyễn Thu Hằng

Thành viên HĐQT
-Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

45.500.000
55.500.000

Tiền lương
(đ)

541.516.600

Tiền thưởng
(đ)

Tông công

(V

13.000.000

80.500.000

299.687.200

896.703.800

48.000.000
32.000.000

93.500.000
87.500.000

5
6

Cân Thị Thu Hà
Bùi Thị Thanh Giang

II
1
2
3
II
1
2
4

Ban Tống giám đốc
Hoàng Vãn Tại
Chu Văn Thước
Phạm Quang Trung
Ban kiêm soát
Trần Quốc Cương
Hỗ Sỹ Tiến
Nguyễn Hống Hải
Lê Thúy Mai

5

Lê Đức Tân

6

Nguyên Huy Tập

/7/

Nguyển Thị Hién

Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
(Từ nhiệm vào tháng
01/2015)
Tống giám đốc
Phó Tống Giám đốc
Phó Tông Giám đôc
. Trưởng BKS
Thành viên BKS
Thành viên BKS
Thành viên BKS
(miễn nhiêm vào
08/4/2015)
Thành viên BKS
(miễn nhiêm vào
08/4/2015)
Thành viên BKS
(miễn nhiệm vào

52.000.000
3.500.000

136.657.100

21.511.000

210.168.100
3.500.000

3.500.000
3.500.000

Thông tin tại mục 1.2 nêu trên
125.591.000
348.793.100
371.191.300
145.288.000

477.884.100
519.979.300

55.500.000
42.000.000
36.000.000
6.000.000

48.000,000
14.000.000
35.023.000
14.000.000

103.500.000
56.000.000
250.690.100
20.000.000

179.667.100

6.000.000

260.183.300

98.958.000

365.141.300

6.000.000

276.278.900

90.163.000

372.441.900

308.724.300

101.820.000

410.544.300

08/4/2015)
Kế toán trường

.............

STT

Tô chức/cá
nhân thực
hiện giao dịch

Quan hệ với Công
ty/người nội bộ

1

Ông Nguyễn
Ngọc Thạch

2

Ông Hồ Sỹ
Tiến

3

Bà Trương
Thị Minh
Chính

4

Công ty
TNHH Hoàng
Ngân

5

Công ty cố
phần Chứng
khoán Sài Gòn

Sô cồ phiêu sở hữu đâu kỳ
Số cố phiếu

Tỷ lệ
(%)

Số cồ phiểu

Tỷ lê
(%)

Lý do tăng,
giảm (mua,
bán,chuyển
đôi, thưởng...)

Thành viên Hội
đồng quản trị

0

0

8.390

0,03

Mua

Thành viên Ban
kiểm soát
Người có liên quan
của Ông Hoàng Văn
Tại-Thành viên
HĐQT
Cố đông lớn /Người
có liên quan của
Ông Nguyễn Ngọc
Thạch-Thành viên
HĐỌT

0

0

10.000

0,034

Mua

25.038

0,09

35.738

0,12

Mua

2.876.238

9,93

2.883.838

9,95

Mua

1.433.240

4,95

1.463.240

5,05

Mua

Cổ đông lớn

sồ cố phiếu sở hữu cuổi kỳ

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ, người có liền quan, cổ đông lớn trong năm 2015:
STT

1

Tô chức/cá nhân thực
hiện giao dịch

Công ty TNHH Hoàng
Ngân

Quan hệ với Công ty /người nội bộ

Cổ đông lớn /Người có liên quan của Ông
Nguyên Ngọc Thạch-thành viên Hội đồng
quản trị Công ty

Hợp đồng với Công ty cố phần Phân
lân nung chảy Văn Điển

1- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa
2- Dịch vụ thuê kho chứa hàng
3- Mua bán quăng sécpentin

Vv-y

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và những người có liên quan, cổ đông lớn:

c) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Theo đúng quy định hiện hành
VI. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán: được đính kèm theo.

s ơ Đ ồ TỎ CHỨC QUẢN LÝ -CÔNG TY CỔ PHẦN PHẤN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIÊN

Đại hội dồng cổ đông
Ban kiếm soát
ỉ ỉợ iđ ồ n g quản ti í
- Chù tịch HỘI đong quàn In

- Các thành vicn

Tông Giám đốc

Ỷ
Phòng
Tài
: chính
Kể
toán

Phòng
Phỏ lo n g Glám I
đốc phụ trảch ?Ị
đầu tư Cơ bản

Phó Tổng Giám đốc phu
trách kĩ thuật sân xuất, tổ
chức hành chính

w$&

▼
Phòng
Tổ clurc
Hành chính

Phân xướng

Phòng

Kĩthuạt

^ ò íig .Đ ẩ u tự X
dựng cơ bản

WÊÊÊ$ẫÊÊÊMmếẾềÊÊÊẵ&

Phân xưởng
Lò cao

ị

Ị

Phân xưởng
Cư diciì

