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I. KHÁI QUAT CÔNG TY 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103003850 

 Vốn điều lệ: 334.993.660.000 VND 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 334.993.660.000 VND 

 Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang – Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội 

 Số điện thoại: 04 38271620 

 Số fax: 04 38271068 

 Website: ducgiangchem.vn 

 Mã cổ phiếu (nếu có): DGC 

 

 Ngành nghề kinh doanh: 

 Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất Nhà 

nước cấm); 

 Sản xuất và buôn bán các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo, phân bón, sắt, thép, kim 

loại màu; 

 Sản xuất, buôn bán máy móc, thiết bị điện và các linh kiện của chúng, vật liệu 

điện, dụng cụ cơ khí; 

 Sản xuất và buôn bán các mặt hàng nhiên liệ khoáng, dầu khoáng và các sản 

phẩm chưng cất từ chúng; các chất chưa bi tum; các loại sáp khoáng chất; 

 Cho thuê nhà xưởng. 

 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

 Sản xuất phụ gia thực phẩm 

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Bộ giặt và Hóa chất Đức Giang tiền thân là Công ty Hoá chất Đức 

Giang, đây một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục hóa chất Việt Nam được thành 

lập từ năm 1963 với sản phẩm “Bột giặt Đức Giang” rất quen thuộc với người tiêu dùng.  

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp của Nhà nước, Công ty Hoá chất 

Đức Giang được chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất 

Đức Giang theo quyết định số 135/2003/QĐ-BCN ngày 26 tháng 08 năm 2003 và Quyết định 

số 10/2004/QĐ-BCN ngày 13 tháng 02 năm 2004 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 

135/2003/QĐ-BCN. 

Tháng 4 năm 2004, Công ty hoàn tất công tác cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình và Công 

ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 0103003850 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho đăng 

ký lần đầu ngày 05/03/2004 với số vốn điều lệ 15 tỷ đồng (đến nay đã đăng thay đổi lần thứ 8 

ngày 23 tháng 12 năm 2013 với mã số doanh nghiệp 0101452588 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà 

Nội cấp). 

Sau hơn 9 năm cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang lớn mạnh 

nhanh chóng và không chỉ đơn thuần sản xuất kinh doanh mặt hàng bột giặt, nguyên liệu sản 
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xuất bột giặt mà còn mở rộng sang một số lĩnh vực như: sản xuất hóa chất công nghiệp, hóa 

chất tinh khiết,...  

Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2013 

STT Cổ đông 
Số cổ 

phần 

Giá trị vốn góp 

(đồng) 

Tỷ lệ 

% 

1 Tập đoàn hóa chất Việt Nam 

Đại diện: Ông Vũ Nhất Tâm 
  6.670.301  66.703.010.000 19,91% 

2 398 cổ đông cá nhân khác 26.829.065 268.290.650.000 80,09% 

  Cộng 33.499.366  334.993.660.000   

 

2. Cơ cấu tổ chức Công ty t¹i thêi ®iÓm hiÖn nay: 

Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang thực hiện mô hình quản lý gồm: Công 

ty và Công ty con và 01 Chi nhánh và 06 phân xưởng trực thuộc. 

Cơ cấu tổ chức của Công ty được mô tả theo sơ đồ sau: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các đơn vị trực thuộc 

Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai 

Địa chỉ: Thị Trấn Tằng Loỏng - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại / Fax: 0202 247 811 

Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất Phốt pho vàng (P4) 

Chi nhánh Bình Dương: 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng An – Xã Bình Hoà - Huyện Thuận An - Tỉnh Bình 

Dương 

Điện thoại/ Fax: 0650 756576 

Phân xưởng Chất tẩy rửa 

Công ty có 2 phân xưởng sản xuất xà phòng bột, xà phòng kem, nước rửa chén, nước 

giặt, nước xả làm mềm vải, nước lau sàn nhà, nước Javel, nước cọ toilet và sản xuất 

CÔNG TY CP BỘT GIẶT VÀ 

HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG 

Công ty cổ 

phần hóa 

chất Đức 

Giang – 

Lào Cai 

Chi 

nhánh 

Bình 

Dương 

Phân 

xưởng 

Chất hoạt 

động bề 

mặt 

Phân 

xưởng 

Chất tẩy 

rửa 

Phân 

xưởng 

Axít 

phôtpho 

ric 

Phân 

xưởng 

Hoá chất 

tinh khiết 

Phân 

xưởng 

Hoá chất 

kỹ thuật 

Phân 

xưởng 

Cơ điện 

XDCB 
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Tripoly Phốtphát Natri, một phân xưởng đặt tại trụ sở 18/44 Đức Giang, Long Biên, Hà 

Nội với công suất là 12.000 tấn/năm. Phân xưởng thứ 2 đặt tại Chi nhán Bình Dương và 

đang trong quá trình đầu tư để nâng công suất. 

Phân xưởng Axít phốtphoric 

Công ty có 2 phân xưởng sản xuất Axit Phốtphoríc có công nghệ sản xuất giống nhau, 

một phân xưởng đặt tại trụ sở 18/44 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội và một phân xưởng 

đặt tại Chi nhánh Bình Dương. Công suất mỗi phân xưởng là 12.000 tấn/năm. Sản 

phẩm chính là gồm hai dòng: Axit Phốtphoríc kỹ thuật 85% và Axit Phốtphoríc 85% 

dùng trong thực phẩm. 

Ngoài ra, tại trụ sở Công ty còn có các phân xưởng như: Phân xưởng Chất hoạt động bề 

mặt, Phân xưởng Hoá chất tinh khiết, Phân xưởng Hoá chất kỹ thuật, Phân xưởng Cơ 

điện XDCB. 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang được tổ chức và hoạt động theo Luật 

doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan.  

Tổ chức bộ máy quản lý công ty Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang được 

mô tả theo sơ đồ sau:  
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Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, họp ít nhất mỗi năm một 

lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ 

thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp 

theo; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 

của Công ty. 

Hội đồng quản trị 

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

định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ tối đa 

của từng thành viên là 03 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra. 

Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám 

đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán, thẩm định 

báo cáo tài chính hàng năm báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 

thành viên.  

Tổng Giám đốc 

Tổng Giám đốc là người điều hành mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao 

theo quy định của Điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và là người đại diện 

theo pháp luật của Công ty. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc, các 

phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. 

Phòng Tổ chức - Hành Chính 

Có chức năng tham mưu giúp HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cụ 

thể sau: 

 Công tác tổ chức và công tác cán bộ; 

 Công tác đào tạo; 

 Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; 

 Công tác hành chính văn phòng. 

Phòng Kế toán 

Là bộ phận giúp Tổng Giám đốc tổ chức bộ máy Tài chính - kế toán - tín dụng. Mặt khác 

giúp Giám đốc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế - tài chính trong Công ty theo các 

quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và công ty cổ phần. 
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Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu 

Là bộ phận chức năng giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực cụ thể sau: 

 Công tác kinh doanh - xuất nhập khẩu; 

 Công tác đấu thầu, mua sắm máy móc; 

 Công tác hợp đồng kinh tế; 

 Công tác kế hoạch. 

Phòng Kỹ thuật - KCS 

Là bộ phận chức năng trợ giúp Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực cụ thể sau: 

 Nghiên cứu, hướng dẫn và hỗ trợ ứng dụng công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật, các sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật, biện pháp hợp lý hóa sản xuất trong các hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty; nghiên cứu  để sản xuất các sản phẩm mới. 

 Quản lý kỹ thuật, chất lượng và tiến độ các công trình đấu thầu, nhận thầu thi công hoặc 

các công trình do Công ty làm chủ đầu tư; 

 Quản lý về an toàn bảo hộ lao động trong công ty; 

 Tìm kiếm, phát triển thị trường và tiếp thị đấu thầu các công trình trong phạm vi ngành 

nghề kinh doanh của Công ty; 

 Lập và trình duyệt các dự án đầu tư của Công ty. 

Nhìn chung mô hình tổ chức hiện tại của Công ty đã đáp ứng được với yêu cầu của nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh của Công ty. Với việc phân cấp mạnh của Công ty đối với các đơn vị trực 

thuộc đã tạo điều kiện cho các đơn vị phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác quản lý và 

điều hành sản xuất, trong việc phát triển thị trường,... cũng như trong việc thực thi định hướng phát 

triển chung của Công ty. Công ty vẫn giữ được vai trò trung tâm điều phối hoạt động của các đơn 

vị thông qua quy chế quản lý chung. 

4. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và cơ 

cấu cổ đông của Công ty tính đến ngày 31/12/2014 

 

Stt Cổ đông 

 

Địa chỉ 
Số cổ 

phần 

Giá trị vốn góp 

(đồng) 

Tỷ lệ 

% 

1 Đào Hữu Huyền 
55 Phùng Hưng - 

Hoàn Kiếm- Hà Nội 
8.777.887 8.777.887 0.000 26,2% 

2 

Tập đoàn hóa chất 

Việt Nam 

Đại diện: Vũ Nhất 

Tâm 

1A Tràng Tiền - Hoàn 

Kiếm - Hà Nội 

P210, D5A Trần Thái 

Tông, Cầu Giấy, Hà 

 6.670.301  6.670.301 0.000 19,91% 
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Nội 

3 Đào Hữu Kha 
425 Ngô Gia Tự - 

Long Biên – Hà Nội 
2.635.760 2.635.760 0.000 7,87% 

4 Ngô Thị Ngọc Lan 
425 Ngô Gia Tự - 

Long Biên – Hà Nội 
2.599.018 2.599.018 0.000 7,76% 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con, những công ty mà DGC đang nắm giữ 

quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ 

phần chi phối đối DGC 

 Công ty mẹ: Không có  

 Công ty con: Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai. 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tằng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai. 

Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai được thành lập theo Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp số 5300 299 830 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần 

đầu ngày 15/4/2009, cấp đăng ký thay đổi lần 01 ngày 13/5/2011. 

Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang: Là công ty con, 

Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang nắm giữ 9.289.700 cổ phần tương ứng 

với 61,93% vốn điều lệ. 

 Công ty liên kết: Công ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tằng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai. 

 Công ty cổ phần hóa chất Phân bón Lào Cai được thành lập theo Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp số 5300 582 654 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần 

đầu ngày 6/4/2012, cấp đăng ký thay đổi lần 01 ngày 13/11/2012. 

Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang: Là công ty liên kết, 

Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang nắm giữ 4.807.000 cổ phần tương ứng 

với 24,04% vốn điều lệ. 

 

6. Hoạt động kinh doanh 

6.1   Hoạt động kinh doanh chính  

6.1.1 Sản phẩm chính 

Phốt pho vàng (P4):  

Đặc điểm: Công thức hoá học P4; Trọng lượng phân tử là 123,90; Chất lượng loại kỹ thuật 

99,9% (TC28:2005/HCĐG); Dạng bên ngoài và đặc điểm là thể rắn mằu vàng nhạt hoặc màu 

vàng. Tỷ trọng 1,83, điểm chảy 44,1
0
C, điểm sôi 281

0
C, không tan trong nước nhưng tan 

trong benzene, ete và cacbon disunfua. 
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Sử dụng: Được dùng để sản xuất phốt pho đỏ, axit phọtphoric, photpho triclorua, photpho 

oxytriclorua, photphopentoxit và photpho pentasunfua; Sử dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu 

gốc photpho hữu cơ và một số chất độc. Phốt pho vàng còn được sử dụng rộng rãi làm 

nguyên liệu trong một số ngành công nghiệp. 

Hình ảnh: 

 

 

Axit Photphoric (H3PO4) 

Đặc điểm: Công thức hoá học H3PO4; Trọng lượng phân tử là 98,0; Chất lượng loại dung 

trong kỹ thuật và trong thực phẩm có hàm lượng H3PO4 không nhỏ hơn 85%; Dạng bên ngoài 

và đặc điểm là chất lỏng trong suốt, không màu, có vị chua. Tỷ trọng 1,697 (20
0
C). 

Sử dụng: Được dùng để làm nguyên liệu sản xuất Natri Tripolyphốtphát và các muối 

phốtphát khác; dung trong công nghiệp thực phẩm, vi sinh, thức ăn chăn nuôi gia súc,… 

Hình ảnh: 

 

 

 

Natri tripolyphophat (Na5P3O10) 

Đặc điểm: Công thức hoá học Na5P3O10; Trọng lượng phân tử là 367,88; Chất lượng loại kỹ 

thuật TC03:2005/HCĐG; Dạng bên ngoài và đặc điểm là bột màu trắng. 

Sử dụng: Được dùng trong công nghiệp sản xuất các chất giặt rửa, công nghiệp thực phẩm và 

vi sinh,… 

Hình ảnh: 

 

 

 

Linear alkylbenzensunfonic acid (LAS) 

Đặc điểm: Công thức hoá học CnH2n+1C6H4SO3H (n khoảng 12); Trọng lượng phân tử trung 

bình 322; Chất lượng loại kỹ thuật TC04:2005/HCĐG; Dạng bên ngoài và đặc điểm thể lỏng 

sệt, đồng nhất, màu nâu sáng. 

Sử dụng: Được dùng làm chất tạo bọt trong sản xuất các chất giặt rửa. 

Hình ảnh: 
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Bét giÆt:  

Đây là sản phẩm đã có thương hiệu lâu năm trong người tiêu dùng và được Công ty tái nghiên 

cứu sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.  

Bột giặt Đức Giang với hàm lượng chất hoạt động bề mặt không nhỏ hơn 18%, đảm bảo đánh 

bật mọi vết bẩn khó tẩy nhất mà lại không hại đến da tay. Thành phần chính: LASNa, STTP, 

Sodiumcarbonate, Natrisunfate, Chất tẩy trắng quang học, Hương liệu 

 

 

 

 

 

 

Các sản phẩm của Công ty có chất lượng cao đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn 

kỹ thuật phục vụ cho phòng thí nghiệm các nhà máy, trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện, 

người tiêu dùng,...... 

6.1.2 Sản lượng sản phẩm các năm 

Bảng 02: Chi phí sản xuất 

Đ n v  t nh   N  

Khoản mục 

Năm 2012 Năm 2013 

Giá trị Giá trị 

Giá vốn hàng bán 1.498.627.832.661 1.438.383.162.358 

Chi phí tài chính 5.640.095.412 16.565.813.421 

Chi phí bán hàng 95.609.838.189 84.398.094.681 

Chi phí quản lý 19.862.571.396 23.956.812.846 

Cộng chi phí 1.619.740.337.658 1.563.303.883.306 

Công ty tự lập) 

6.1.3 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Nằm trong định hướng phát triển dài hạn của Công ty, công tác nghiên cứu và phát triển sản 

phẩm mới có giá trị gia tăng cao là điểm then chốt tạo bước đột phá trong thời gian tới. Với mục 

tiêu là triển khai nghiên cứu: 
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 Phát triển công nghệ sản xuất các mặt hàng hóa chất tinh khiết, hóa chất kỹ thuật;  

 Nghiên cứu phát triển các sản phẩm đầu cuối có ngồn gốc từ phốt pho như: Phân lân có hàm 

lượng phốt pho cao (TSP), phụ gia thức ăn chăn nuôi (DCP),…;  

Với mục đích đó, Công ty đã thành lập Ban Nghiên cứu và xây dựng phòng thí nghiệm độc lập 

với mục đích phát triển các sản phẩm mới dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, và 

nòng cốt là các cán bộ có trình độ chuyên môn cao không ngừng tìm tòi, thực hiện các thí nghiệm 

và phát triển những sản phẩm mới nhằm đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao cho Công ty. 

6.2 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ 

Từ năm 2003, Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 do 

tập đoàn GLOBAL - Anh Quốc cấp. Trong quá trình hoạt động, Công ty vẫn thực hiện duy trì và 

cải tiến quản lý chất lượng bằng văn bản phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IS0 9001-2000. Hệ 

thống quản lý chất lượng được cụ thể hoá tới từng hoạt động riêng biệt bằng các quy trình được xây 

dựng và cải tiến liên tục, cụ thể: 

 Đối với công tác kỹ thuật:  Áp dụng quy trình bắt đầu từ công tác đầu tư, đấu thầu, triển 

khai thi công công trình, quản lý chất lượng, an toàn trong thi công đến khi bàn giao công trình 

đưa vào quản lý sử dụng… 

 Đối với công tác Tổ chức - Hành chính: Áp dụng quy trình về công tác tuyển dụng điều 

động, đào tạo và nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên. 

 Công tác Kinh tế - kế hoạch: Áp dụng các quy trình về ký hợp đồng, xây dựng định mức, 

đơn giá, đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị. 

 Sản phẩm hỏng: Áp dụng quy trình khắc phục phòng ngừa khi có nhiều lỗi phát sinh trong 

quá trình thi công, khắc phục những điểm không phù hợp phát hiện trong quá trình đánh giá 

chất lượng nội bộ và sử lý khiếu nại của khách hàng. 

Để kiểm soát chất lượng sản phẩm hoàn thành. Công ty đã thành lập Ban kiểm soát quá trình 

thực hiện theo các tiêu chuẩn. Ban này có chức năng thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ kiểm 

soát, đánh giá, kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng các thí nghiệm về đặc tính lý, hoá, độ chặt, độ 

ẩm, độ bền… Trong quá trình sản xuất, các sản phẩm đều được phòng kỹ thuật của Công ty kiểm 

tra nội bộ nếu đạt yêu cầu về chất lượng mới đưa sản phẩm vào sử dụng hoặc ra thị trường.  

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty có thể được mô tả qua một vài quy trình chính 

như sau: 
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Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm LAS 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra bán sản 

phẩm: chỉ số axit 

(1 giờ/lần) 

Kiểm tra nguyên 

liệu: LAB, lưu 

huỳnh… 

 

Kiểm tra sản phẩm: 

Hàm lượng LAS, axit 

dư, dầu dư, độ màu,… 

(2 lần/ca) trước khi 

đưa vào téc chứa 

 

Sản phẩm 

 hoàn thành 
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Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm Phốt pho vàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Hoạt động Marketing 

Xuất phát từ đặc thù sản xuất kinh doanh, bản thân Công ty đã ý thức được tầm quan trọng của 

hoạt động Marketing nên thời gian qua hoạt động này đang được đầu tư hợp lý. Với chiến lược tăng 

cường năng lực cạnh tranh và đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã xây dựng 

một đội ngũ nhân viên Marketing chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao. Công ty đã xây 

dựng website riêng và bắt đầu thực hiện việc quảng bá hình ảnh công ty cũng như các sản phẩm 

thông qua internet nhằm tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để tăng doanh thu và đẩy mạnh xuất 

khẩu. 

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất. 

7.1 Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Bảng 04: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Đ n v  t nh   N  

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 1.037.434.500.549 1.412.471.618.431  

Doanh thu thuần 1.964.280.597.278 1.847.241.179.935  

Lấy mẫu kiểm tra 

tinh chế: hàm 

lượng Asen, lưu 

huỳnh, độ cặn 

Kiểm tra nguyên 

liệu: Quặng, than 

cốc, đá quắc rít… 

 

Kiểm tra xỉ - khả 

năng phản ứng 

P2O5 

 

Sản phẩm 

 hoàn thành 

 

Đóng phi 
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Lợi nhuận gộp về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 
465.652.764.617 408.858.017.577  

Doanh thu hoạt động tài 

chính 
15.695.990.129 38.761.390.541  

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 
360.236.249.749 322.698.687.170  

Lợi nhuận khác (1.956.330.353) 13.635.250.880  

Lợi nhuận trước thuế 358.972.969.050 336.414.041.848  

Lợi nhuận sau thuế 334.844.673.168 297.312.145.892  

Lợi nhuận sau thuế của cổ 

đông công ty mẹ 
214.041.077.882 188.998.957.601  

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 62,27% 37,3%  

7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 

báo cáo 
 

 Thuận lợi: 

 Công ty đã có những mặt hàng truyền thống như LAS, phốt pho vàng, H3PO4, Na5P3O10 

và những khách hàng truyền thống như: Tập đoàn Toyotatusho, Sumimoto. 

 Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển, các mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh đặc biệt là phốt 

pho vàng. 

 Sản phẩm bột giặt và chất tẩy rửa đã có thương hiệu và uy tín trên thị trường. 

 Có đội ngũ công nhân, kỹ sư lành nghề. 

 Có mặt bằng sản xuất rộng, địa điểm giao dịch thuận lợi. 

 Khó khăn: 

 Giá nguyên liệu tăng nhanh, giá điện, một số nguyên liệu đầu vào khan hiếm, đặc biệt là 

than cốc. 

 Hoạt động xuất khẩu của Công ty chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng doanh thu nên có nhiều 

rủi ro biến động về tỷ giá và thị trường thế giới. 

 Mặt hàng chiến lược trong thời gian tới là các chất tẩy rửa đặc biệt là sản phẩm bột giặt có 

sự tranh tranh khốc liệt từ các công ty trong nước dẫn đến lợi nhuận không cao. Ngoài ra các 

sản phẩm hóa chất khác như STPP, H3PO4 … vấp phải sự canh tranh rất lớn do có các sản 

phẩm cùng loại được nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Với những thuận lợi và khó khăn trên, kết quả sự chỉ đạo kiên quyết, sát sao và kịp thời của 

lãnh đạo Công ty cùng sự đoàn kết nhất trí, năng động của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực sáng tạo của 

đội ngũ CBCNV, Công ty đã vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. 

Để khắc phục các khó khăn trên, từ năm 2007 công ty đã chú trọng tới công tác tuyển dụng và 

đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ. Đồng thời, Công ty cũng thực hiện tái cơ 

cấu tài chính, giảm bớt áp lực về vốn vay và tăng cường năng lực tài chính công ty. 
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8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 

8.1      Vị thế của Công ty trong ngành 

 Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (tiền thân là Công ty Hoá chất Đức Giang) 

là công ty có truyền thống sản xuất Hoá dược tinh khiết cung cấp cho thị trường Việt Nam 47 

năm qua. Thương hiệu Hoá chất Đức Giang có uy tín nhất định trên thị trường Việt Nam. 

 Một số dây chuyền công nghệ do Liên hợp quốc tài trợ hiện còn hoạt động tốt như hệ thống 

chưng cất cồn tuyệt đối, hệ chưng cất dung môi, hệ chưng cất axit HCl, HNO3, hệ sản xuất 

NH4OH,... 

 Các kỹ sư và công nhân lành nghề đã được đào tạo và thực hành tại các phân xưởng, các 

nhà máy của công ty. 

 Có mặt bằng nhà xưởng rộng, phòng KCS thuân tiện cho việc khôi phục và sản xuất Hoá 

chất tinh khiết, Hoá dược. 

 Đã được công nhận đạt hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000 do tập đoàn 

GLOBAL - Anh Quốc cấp. 

 Trụ sở Công ty gần trung tâm, cảnh quan và điều kiện làm việc tốt có thể thu hút được các 

kỹ sư có trình độ về làm việc. 

8.2      Triển vọng phát triển ngành 

Với một nền kinh tế đang tăng trưởng như hiện nay thì nhu cầu về các sản phẩm trong lĩnh vực 

hoạt động của Công ty đang có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định. Trong khi đó, năng lực sản 

xuất trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu đó mà chủ yếu phải nhập khẩu từ Trung Quốc, Đức, 

Pháp, Mỹ,... Bên cạnh đó, đây là ngành có lợi nhuận ổn định mà vốn đầu tư không quá nhiều, tốc 

độ thu hồi vốn nhanh (khoảng 2 - 3 năm). 

8.3 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, 

chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới. 

Cùng với tốc độ tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam, thị trường hoá chất, hoá dược 

có sự phát triển khả quan, hứa hẹn tạo ra lợi tức hấp dẫn thu hút đầu tư. Như vậy, định hướng phát 

triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của ngành, chính sách của Nhà nước 

và xu hướng chung trên thế giới. 

9. Chính sách đối với người lao động 

9.1     Số lượng Lao động và cơ cấu lao động 

Tại thời điểm 31/12/2013 , tổng số lao động trong Công ty là 590 người. 

Bảng 05: Cơ cấu lao động theo trình độ và tính chất công việc 

Cơ cấu lao động 
Số lượng 

Nam Nữ 

Phân theo trình độ học vấn: 

1. Trên Đại học 

 

6 

 

2 
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2. Đại học 

3. Cao đẳng 

4. Trung cấp 

5. Công nhân kỹ thuật 

6. Lao động phổ thông 

25 

35 

15 

181 

25 

18 

25 

10 

108 

0 
 

9.2.      Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động 

 Chế độ làm việc: 

Người lao động trong công ty đều có hợp đồng lao động theo đúng luật lao động và được hưởng 

đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật lao động và các khoản trợ cấp, 

thưởng, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…  

Công ty thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động, 

thực hiện nghiêm túc công tác an toàn và bảo hộ lao động. Hàng năm công ty tổ chức khám sức 

khoẻ định kỳ để phân loại lao động, sắp xếp hợp lý, thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh 

nghề nghiệp và thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động. 

 Chính sách tuyển dụng, đào tạo 

Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, các đơn vị trực thuộc, phòng ban lập kế hoạch 

tuyển lao động theo từng loại chức danh ngành nghề trình Công ty. Theo quy chế tuyển dụng, 

phòng Tổ chức hành chính căn cứ nhu cầu nhân lực và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lập, cân đối 

nhân lực theo nhu cầu, lập kế hoạch tuyển dụng lao động trình Giám đốc Công ty phê duyệt thực 

hiện. 

Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn của cán bộ 

công nhân viên. Hàng năm, Công ty thường tổ chức các đợt kiểm tra trình độ chuyên môn nhằm 

phân loại cán bộ công nhân viên theo trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề từ đó lập các kế hoạch 

bồi dưỡng đào tạo bổ sung. Ngoài ra, Công ty cũng khuyến khích nhân viên các phòng ban tham 

gia các lớp đào tạo ngắn hạn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.  

 Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: 

Hiện nay, Công ty đã xây dựng được quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống 

nhất trong toàn Công ty. Tiền lương được phân phối dựa trên cơ sở đặc tính công việc, thời gian lao 

động và năng suất lao động. Việc phân phối lương này được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo 

sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty. 

Cùng với tiền lương, nhằm tạo không khí, môi trường làm việc tích cực, hăng hái thi đua sản 

xuất kinh doanh, Công ty thực hiện chính sách khen thưởng định kỳ và khen thưởng đột xuất cho 

các cá nhân và tập thể có thành tích trong sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa các biện pháp sản 

xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh. 

Nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng 

góp, tăng năng suất chất lượng và gắn bó lâu dài với Công ty, lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến 

đời sống cả vật chất lẫn tinh thần của cán bộ công nhân viên, có chính sách tặng quà, thăm hỏi, trợ 

cấp ốm đau, trợ cấp tai nạn nghề nghiệp, thường xuyên tổ chức và phát động các phòng trào văn 
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hóa, văn nghệ, thể thao...  Ngoài ra, hàng năm Công ty còn tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân 

viên đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, ... 

10. Chính sách cổ tức 

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 

thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Đại hội cổ đông thường niên sẽ 

quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị, kết quả kinh doanh 

của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của năm tới. Tỷ lệ cổ tức cho năm 

2013 và các năm sắp tới dự kiến duy trì trong khoảng từ 30%/năm. 

Bảng 06: Tỷ lệ cổ tức 2010 - 2015 

Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cổ tức trên 

mệnh giá 

37,3% 30% 30% 30% 30% 30% 

11. Tình hình tài chính 

Là doanh nghiệp có doanh thu từ xuất khẩu khá lớn (chiếm bình quân khoảng 60% doanh thu 

thuần hợp nhất) nên Công ty áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của Thông tư số 

201/2009/TT-BTC ban hành ngày 15/10/2009 của Bộ tài chính. Theo đó, các nghiệp vụ phát sinh 

bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh 

từ các nghiệp vụ  này được hạch toán vào kết quả sản xuất kinh doanh. 

11.1   Trích khấu hao TSCĐ 

Việc ghi nhận tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo chuẩn mực kế 

toán số 03 - Tài sản cố định hữu hình, chuẩn mực kế toán số 04 - Tài sản cố định vô hình, Quyết 

định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. 

Công ty hiện đang áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, chính sách khấu hao áp dụng 

năm 2006 được thực hiện nhất quán với năm trước. Mức khấu hao cụ thể như sau: 

 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Máy móc thiết bị 3 – 6 

Phương tiện vận tải 6 – 8 

Thiết bị quản lý ± 3 

11.2 Mức lương bình quân 

Thu nhập bình quân năm 2013 là 10.500.000 đồng/người/tháng. 

11.3 Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay, không có nợ quá hạn. 

11.4 Các khoản phải nộp theo luật định 
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Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế và các khoản phải nộp khác theo quy 

định của Nhà nước. Từ năm 2006 trở về trước, do chuyển đổi mô hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 100 người nên Công ty đã được miễn nhiều loại 

thuế. Chính điều đó đã giúp Công ty tích luỹ được năng lực tài chính khá vững mạnh so với các 

doanh nghiệp cùng ngành trong nước. 

Số dư các khoản phải nộp theo luật định tại thời điểm 31/12/2011 như sau: 

Đ n v  t nh  VND 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 

Thuế Giá trị gia tăng 983.588.808 277.082.061 

Thuế Xuất nhập khẩu - 6.795.752.843 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 27.808.448.366 36.061.045.595 

Thuế thu nhập cá nhân 5.255.733.191 162.430.530 

Thuế khác 251.000 - 

Tổng cộng         33.064.432.557            36.223.476.125    

11.5 Trích lập các quỹ 

Số dư lũy kế các quỹ: 

Đ n v  t nh: VND 

Khoản mục 31/12/2012 31/12/2013 

Quỹ đầu tư phát triển 32.436.390.213 

 

32.436.390.213 

Quỹ dự phòng tài chính 12.439.459.624 

 

12.439.459.624 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.348.379.051 38.607.265.685 

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp 

luật hiện hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, cụ thể như sau: 

Giá trị trích lập các quỹ năm 2012 và năm 2013: 

Đ n v  t nh   N  

Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 

Quỹ đầu tư phát triển 38.176.542.817 94.246.180.585 

Quỹ dự phòng tài chính 16.735.308.330 41.777.188.171 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.348.379.051 44.614.474.140 

11.6 Tổng dư nợ vay 

Trong năm 2012 và 2013, do sử dụng đồng vốn một cách linh hoạt và hiệu quả và không có các 

khoản vay dài hạn. Các khoản vay ngắn hạn đều được công ty trả đúng hạn.  

Đ n v  t nh   N  

Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 
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Giá trị Quá hạn Giá trị Quá hạn 

Vay ngắn hạn 79.710.673.511 0 198.626.203.460 0 

Vay dài hạn 0 0 0 0 

Tổng cộng 79.710.673.511 0 198.626.203.460 0 

11.7 Các khoản nợ phải thu 

Bảng 07: Các khoản phải thu 

Đ n v  t nh   N  

TT Khoản mục 31/12/2012 31/12/2013 

I Phải thu ngắn hạn 139.731.197.636 582.188.764.520 

1 Phải thu khách hàng 119.496.737.208 149.041.853.297 

2 Trả trước cho người bán 15.627.752.498 50.202.226.227 

3 Các khoản phải thu khác 4.825.984.561 283.401.460.676 

4 Dự phòng phải thu khó đòi (219.276.631) (456.775.680) 

II Phải thu dài hạn - - 

11.8 Các khoản nợ phải trả 

Bảng 08: Các khoản phải trả 

Đ n v  t nh   N  

TT Khoản mục 31/12/2012 31/12/2013 

NỢ PHẢI TRẢ  452.343.184.288 633.472.322.239 

I Nợ ngắn hạn 452.313.318.188 633.472.322.239 

1 Vay và nợ ngắn hạn 79.710.673.511 198.626.203.460 

2 Phải trả người bán 78.741.284.869 127.557.689.827 

3 Người mua trả tiền trước 113.765.512.729 34.976.530.763 

4 Thuế và các khoản phải nộp NN 35.750.220.547 41.594.111.847 

5 Phải trả người lao động 16.345.142.624 17.967.258.687 

6 Chi phí phải trả 9.129.137.537 10.968.439.170 

7 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 88.522.967.320 27.783.684.249 

II Nợ dài hạn 29.866.100  

1 Vay và nợ dài hạn 0 0 

2 Thuế thu nhập hoãn lại  - - 

3 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 29.866.100 - 

Bảng 09: Tình hình công nợ phân theo vay ngắn hạn, vay dài hạn 

Đ n v  t nh   N  

Stt Nội dung 
Hạn mức 

tín dụng 
31/12/2012 31/12/2013 

I Vay ngắn hạn  79.710.673.511 198.626.203.460 

1 Ngân hàng  79.710.673.511 198.626.203.460 

2 Cá nhân  0 0 

II Vay dài hạn  0 0 
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 11.9  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng 10: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giai đoạn 2012 - 2013 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

  Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,59 1,75 

  Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,23 1,30 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

  Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 43,60 39,55 

  Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 99,27 97,74 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

  Vòng quay hàng tồn kho Vòng 13,97 7,48 

  Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 1,89 1,45 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 10,90 10,22 

  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 46,97 36,65 

  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 20,63 14,83 

  

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 18,34 17,44 

12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 

Danh sách Hội đồng quản trị  

STT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số cổ phần nắm 

giữ 

Tỷ lệ (%) 

1 Đào Hữu Huyền Chủ tịch – 

Tổng Giám đốc 

07/6/1956 8.777.887 26,2% 

2 Đào Việt Hưng Thành viên - 

phó Tổng Giám 

đốc 

21/11/1977 122.009 0,36% 

3 Vũ Nhất Tâm Thành viên  02/12/1952 17.236 19,96% 

Trong đó  

 Sở hữu cá nhân 

 

17.236 

 

0,05% 

 Đại diện sở hữu cổ phần của Tập đoàn Hóa chất  iệt 

Nam 

6,670,301 19,91% 

4 Lưu Bích Đạt Thành viên 04/9/1983 25.217 0,08% 
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5 Phạm Thị Nhung Thành viên 06/5/1963 148.723 0,44% 

 Danh sách thành viên ban Kiểm soát 

Stt Họ và tên Chức vụ Ngày sinh 
Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Vũ Văn Ngọ Trưởng ban 26/4/1978 24.063 0,07% 

2 Nguyễn Tiến Khang Thành viên 20/8/1952 0 0% 

3 Vũ Minh Thuyết Thành viên 28/8/1967 85.038 0,25% 

Danh sách thành viên ban Tổng Giám đốc 

Stt Họ và tên Chức vụ Ngày sinh 
Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đào Hữu Huyền Chủ tịch – Tổng 

Giám đốc 

07/6/1956 8.777.887 26,2% 

2 
Đào Việt Hưng Phó Tổng Giám 

đốc 

21/11/1977 122.009 0,36% 

Kế toán trưởng 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh 
Số cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ (%) 

1 Đào Thị Mai Kế toán trưởng 09/3/1981 34.764 0,01% 

12.1 Hội đồng quản trị 

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty 

Giới tính : Nam  

Ngày sinh : 07/06/1956 

Nơi sinh : Hưng Yên 

Số CMTND : 011686105, nơi cấp thành phố Hà Nội, ngày cấp 01/10/2001 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Hưng Yên 
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Địa chỉ thường trú : Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc : 04 8271620 

Trình độ văn hoá : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Tổng hợp, chuyên ngành Hoá 

Quá trình công tác    

 1993 -:- 4/2007 : Giám đốc Công ty TNHH Văn Minh  

 5/2007 -:- 5/2009 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ 

phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang 

 5/2009 -:- 4/2012  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ 

phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đức Giang – 

Lào Cai 

 4/2012 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ 

phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đức Giang – 

Lào Cai 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Phân 

bón Lào Cai 

Chức vụ hiện nay        : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ 

phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang 

Chức vụ hiện đang nắm 

giữ tại các tổ chức khác 

: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đức Giang – 

Lào Cai kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

Hóa chất Phân bón Lào Cai 

Hành vi vi phạm pháp 

luật 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với 

lợi ích của công ty 

: Không 

Số cổ phần nắm giữ  : 8.777.887 cổ phần 

 Sở hữu cá nhân : 8.777.8871 cổ phần 

 Đại diện sở hữu : 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần của : Vợ: Nguyễn Hồng Lan sở hữu 735.850 cổ phần 
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những người liên quan  
Con: Đào Hữu Duy Anh sở hữu 85.164 cổ phần 

Con: Đào Hồng Hạnh sở hữu 15.227 cổ phần 

Em: Đào Hữu Kha sở hữu 2.635.760 cổ phần 

Em: Đào Thị Quyên sở hữu 24.063  cổ phần 

Ông Đào Việt Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị 

Giới tính : Nam 

Ngày sinh : 1977 

Nơi sinh : Hưng Yên 

Số CMTND : 011874672 Ngày cấp: 07/4/2005 Nơi cấp: Hà Nội 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Hưng Yên 

Địa chỉ thường trú : Số 42/408 Ngô Gia Tự - Đức Giang – Long Biên – 

Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc : 04. 38271620 

Trình độ văn hoá : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân hóa học 

Quá trình công tác   

 5/2001 -:- 8/2004 : Nhân viên phòng kỹ thuật – Công ty Thạch Bàn 

 8/2004 -:- 12/2006 : Quản đốc phân xưởng đá mài – Công ty TNHH sản 

xuất đá mài SECOIN – EDM 

 4/2007 -:- 7/2007 : Chuyên viên kỹ thuật Công ty TNHH BIKEN Việt 

Nam 

 8/2007 -:- 2/2010 : Phó trưởng phòng kinh doanh – Công ty cổ phần Bột 

giặt và Hóa chất Đức Giang 

 3/2010 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó Tổng giám 

đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang 

Chức vụ hiện nay : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám 

đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang 

Chức vụ hiện đang nắm 

giữ tại các tổ chức khác 

: Không 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 

CÔNG TY CP BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG - DGC 24 

Hành vi vi phạm pháp 

luật 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

công ty 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với 

lợi ích của công ty 

: Không 

Số cổ phần nắm giữ  : 122.009 cổ phần 

 Sở hữu cá nhân : 122.009 cổ phần 

 Đại diện sở hữu : 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần của 

những người liên quan  

: Bố: Đào Văn Học sở hữu 3.000 cổ phần 

Vợ: Phạm Minh Châu sở hữu 5.000 cổ phần 

Em: Đào Thị Thu Hiền sở hữu 5.000 cổ phần 

Ông Lưu Bách Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị 

Giới tính : Nam 

Ngày sinh : 4/9/1983 

Nơi sinh : Hà Nội 

Số CMTND : 012106263 Ngày cấp: 12/6/2008 Nơi cấp: Hà Nội 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Hà Nội 

Địa chỉ thường trú : Bằng B – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc : 04.38271620 

Trình độ văn hoá : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hóa 

Quá trình công tác   

 12/2007 -:- 4/2009 : Kỹ sư hóa chất – Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa 

chất Đức Giang 

 5/2009 -:- 3/2010 : Quản đốc phân xưởng Bột giặt, Công ty cổ phần 

Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 

 4/2010 -:- 5/2010 : Thành viên Hội đồng quản trị, Quản đốc phân 

xưởng Bột giặt, Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa 
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Ông Lại Cao Hiến - Thành viên Hội đồng quản trị 

Giới tính : Nam  

Ngày sinh  : 2/12/1952 

Nơi sinh     : Th¸i B×nh 

Số CMTND : 010055118, nơi cấp: Hà Nội, ngày cấp 14/11/2002 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Đông Kinh - Đông Hưng – TháiBình 

Địa chỉ thường trú : 41B Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây 

Hồ, Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc : (84.4) 38241241 

Trình độ văn hoá : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hóa, Cử nhân luật 

Quá trình công tác    

chất Đức Giang 

 5/2010 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột 

giặt và Hoá chất Đức Giang;  Trưởng chi nhánh 

Bình Dương 

Chức vụ hiện nay : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm trưởng Chi 

nhánh Bình Dương 

Chức vụ hiện đang nắm 

giữ tại các tổ chức khác 

: Không 

Hành vi vi phạm pháp 

luật 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với 

lợi ích của công ty 

: Không 

Số cổ phần nắm giữ  : 25.217 cổ phần 

 Sở hữu cá nhân : 25.217 cổ phần 

 Đại diện sở hữu : 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần của 

những người liên quan  

: Không 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 

CÔNG TY CP BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG - DGC 26 

 1975 -:- 1981 : Công ty Thiết bị Toàn Bộ – Tổng cục Hoá chất 

 1981-:- 1990 : Chuyên viên  – Tổng cục hóa chất 

 1990 -:-  1995  Chuyên viên - Tổng công ty phân bón và hóa chất 

cơ bản 

 1995 -:-  2007 : Trưởng ban Thanh tra, trưởng ban Tổ chức nhân 

sự - Tổng công ty Hóa chất Việt Nam 

 2007 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam 

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột 

giặt và Hoá chất Đức Giang 

Chức vụ hiện tại tại Công 

ty 

: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột 

giặt và Hoá chất Đức Giang 

Chức vụ hiện đang nắm 

giữ tại các tổ chức khác 

: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn hóa chất 

Việt Nam 

Hành vi vi phạm pháp 

luật 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

công ty 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với 

lợi ích của công ty 

: Không 

Số cổ phần nắm giữ  : 6.687.537 cổ phần 

 Sở hữu cá nhân : 17.236 cổ phần 

 Đại diện sở hữu : 6.670.301 cổ phần 

 

Tên tổ chức đại diện sở 

hữu:  

: Tập đoàn hóa chất Việt Nam 

Địa chỉ chức đại diện sở 

hữu 

: 1A Tràng Tiền – Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Số lượng cổ phần của 

những người liên quan  

: Không 

Bà Phan Thị Nhung - Thành viên Hội đồng quản trị 

Giới tính : Nữ 

Ngày sinh  : 06/05/1963 
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Nơi sinh     : Hà Nội 

Số CMTND : 011037804 Ngày cấp: 14/5/2008 Nơi cấp: Hà Nội 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Hà Nội 

Địa chỉ thường trú : Số 24 Hẻm 268/136/7 Tổ 27, P. Ngọc Thụy, Q. 

Long Biên, Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc : 04.38271620 

Trình độ văn hoá : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Kü s Ho¸ 

Quá trình công tác  :  

 8/1987 -:- 12/2008 : Kỹ sư hóa, Chuyên viên phòng KCS Công ty cổ 

phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 

 1/2008 -:- 12/2010 : Kỹ sư hóa, Phó trưởng phòng KCS Công ty cổ 

phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 

 1/2011 -:- 2/2011 : Kỹ sư hóa, Trưởng phòng KCS Công ty cổ phần 

Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 

 3/2011 ®Õn nay 

 

: Thành viên Hội đồng quản trị C«ng ty CP Bét giÆt 

vµ Ho¸ chÊt §øc Giang, Trưởng phòng KCS 

Chức vụ hiện nay : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng 

KCS C«ng ty CP Bét giÆt vµ Ho¸ chÊt §øc Giang;  

Chức vụ hiện đang nắm 

giữ tại các tổ chức khác 

: Không 

Hành vi vi phạm pháp 

luật 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với 

lợi ích của công ty 

: Không 

Số cổ phần nắm giữ  : 148.723 cổ phần 

 Sở hữu cá nhân : 148.723 cổ phần 

 Đại diện sở hữu : 0 cổ phần 
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Số lượng cổ phần của 

những người liên quan  

: Không 

12.2 Ban Giám đốc 

Ông Đào Hữu Huyền – Tổng giám đốc 

Lý lịch được trình bày tại phần 12.1 - Lý lịch Hội đồng quản trị 

Ông -  Đào Việt Hưng - Phó tổng giám đốc 

Lý lịch được trình bày tại phần 12.1 - Lý lịch Hội đồng quản trị 

Ông – Đào Hữu Duy Anh – Phó tổng giám đốc 

Giới tính:       Nam 

Ngày sinh:      10/10/1988 

Nơi sinh:       Hưng Yên 

Dân tộc:      Kinh 

Quốc tịch:       Việt Nam 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:  Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Chứng minh thư nhân dân số:    012502264, nơi cấp thành phố Hà Nội, 

ngày cấp 19/7/2007 

Điện thoại liên hệ:     04 8271620; Di động:  

Trình độ chuyên môn:     Thạc sỹ đại học Cambridge, chuyên ngành 

Hoá 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: 

- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang 

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:  

- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Lào Cai  

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ 

Quá trình công tác 

 1/2012 -:- 3/2012 : Trợ lý Giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá 

chất Đức Giang & Ủy viên Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần phân bón Lào Cai 

 4/2013 ®Õn nay 

 

: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và 

Hoá chất Đức Giang, Ủy viên Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần phân bón Lào Cai, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Đức 

Giang Đình Vũ 

 

 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 
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15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và  người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm 

yết:    85.164 cổ phần, chiếm 0,25%; trong đó: 

- Sở hữu cá nhân:  85.164 cổ phần, chiếm 0,25% 

- Sở hữu đại diện:  0 cổ phần, chiếm 0% 

- Sở hữu của người có liên quan: 

Bố: Đào Hữu Huyền sở hữu 8.777.887 cổ phần 

Mẹ: Nguyễn Hồng Lan sở hữu 735.850 cổ phần 

Em: Đào Hồng Hạnh sở hữu 15.227 cổ phần 

12.3 Ban kiểm soát 

Ông Vũ Văn Ngọ – Trưởng ban Kiểm soát 

Giới tính : Nam  

Ngày sinh  : 26/4/1978 

Nơi sinh     : Nam Định 

Số CMTND : 162162968 Ngày cấp: 15/03/1996 Nơi cấp: Nam 

Định 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Nam Định 

Địa chỉ thường trú : Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định 

Số điện thoại liên lạc :  

Trình độ văn hoá : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán 

Quá trình công tác    

              2006-:- 04/2007 : Kế toán công ty TNHH Văn Minh 

              5/2007 đến nay : Kế toán trưởng công ty TNHH Văn Minh, Trưởng 

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất 

Đức Giang 

Chức vụ hiện nay tại tại 

Công ty 

: Trưởng ban kiểm soát 

Chức vụ hiện đang nắm 

giữ tại các tổ chức khác 

: Kế toán trưởng Công ty TNHH Văn Minh 

Hành vi vi phạm pháp 

luật 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với 

lợi ích của công ty 

: Không 

Số cổ phần nắm giữ  : 24.063 cổ phần 

              Sở hữu cá nhân : 24.063 cổ phần 
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              Đại diện sở hữu : 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần của 

những người liên quan  

: Em: Vũ Thị Hoa sở hữu 12.942 cổ phần 

Ông Vũ Minh Thuyết – Thành viên ban Kiểm soát 

Giới tính : Nam 

Ngày sinh  : 28/8/1967 

Nơi sinh     : Hà Nội 

Số CMTND : 0198057825 Ngày cấp: 23/03/2001 Nơi cấp: Hà Nội 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Hà Nội 

Địa chỉ thường trú : Tổ 11 P.Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc : 04. 38271620 

Trình độ văn hoá : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác    

              1984 -:- 2009 : Công nhân sẩn xuất hóa chất – Công ty cổ phần bột 

giặt và hóa chất Đức Giang 

              2009 đến nay : Công nhân sản xuất hóa chất bậc 5/7, Bí thư chi bộ 

kiêm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột 

giặt và hóa chất Đức Giang 

Chức vụ hiện nay : Bí thư chi bộ kiêm thành viên Ban kiểm soát Công ty 

cổ phần Bột giặt và hóa chất Đức Giang  

Chức vụ hiện đang nắm 

giữ tại các tổ chức khác 

: Không 

Hành vi vi phạm pháp 

luật 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với 

lợi ích của công ty 

: Không 

Số cổ phần nắm giữ  : 85.038 cổ phần 

              Sở hữu cá nhân : 85.038 cổ phần 

              Đại diện sở hữu  : 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần của 

những người liên quan 

: Vợ Nguyễn Thị Phương Mai sở hữu 1.918 cổ phần 

Ông Nguyễn Tiến Khang – Thành viên ban Kiểm soát 

Giới tính : Nam  
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Ngày sinh  : 22/12/1957 

Nơi sinh     : Lào Cai 

Số CMTND :  011346506 Ngày cấp: 011346506 Nơi cấp: Hà 

Nội  

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Địa chỉ thường trú :  Số 9A Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc :  0983015419 

Trình độ văn hoá : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán 

Quá trình công tác     

              1984 -:- 2012 : Chuyên viên vụ Tài chính – Bộ tài chính 

              2012 đến nay : Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ  - Tập đoàn hóa 

chất Việt Nam 

Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bột giặt và 

Hoá chất Đức Giang 

Chức vụ hiện nay : Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bột giặt và 

Hoá chất Đức Giang 

Chức vụ hiện đang nắm 

giữ tại các tổ chức khác 

: Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ  - Tập đoàn hóa 

chất Việt Nam 

Hành vi vi phạm pháp 

luật 

:  Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với 

lợi ích của công ty 

:  Không 

Số cổ phần nắm giữ  :  0 cổ phần 

             Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần 

             Đại diện sở hữu  : 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần của 

những người liên quan  

:  Không 

12.4 Kế toán trưởng 

Bà Đào Thị Mai - Kế toán trưởng 

Giới tính : N÷ 

Ngày sinh  : 09/03/1981 
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Nơi sinh     : T©n TiÕn –  V¨n Giang –  Hng Yªn 

Số CMTND : 145272260 Ngày cấp: 21/4/2005 Nơi cấp Hưng Yên  

Quốc tịch : ViÖt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Hng Yªn 

Địa chỉ thường trú : T©n TiÕn, V¨n Giang, Hng Yªn 

Số điện thoại liên lạc : 04 8271620 

Trình độ văn hoá : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác    

 2003 -:- 5/2007 : KÕ to¸n C«ng ty TNHH V¨n Minh 

 6/2007 -:- 7/2007 : KÕ to¸n C«ng ty CP Bét giÆt vµ Ho¸ chÊt §øc Giang 

 8/2007 đến nay : KÕ to¸n trëng C«ng ty CP Bét giÆt vµ Ho¸ chÊt §øc 

Giang 

Chức vụ hiện nay : KÕ to¸n trëng  C«ng ty CP Bét giÆt vµ Ho¸ chÊt §øc 

Giang 

Chức vụ hiện đang nắm 

giữ tại các tổ chức khác 

: Không 

Hành vi vi phạm pháp 

luật 

: Kh«ng 

Các khoản nợ đối với 

Công ty 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với 

lợi ích của công ty 

: Kh«ng 

Số cổ phần nắm giữ  : 34.764 cổ phần  

 Sở hữu cá nhân : 34.764 

 Đại diện sở hữu  : 0 

Số lượng cổ phần của 

những người liên quan  

: Kh«ng 

 

13. Tài sản 

Bảng 11: Danh mục tài sản cố định của Công ty tại ngày 31/12/2013 

Đ n v  t nh   N  
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TT Tài sản Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

I TSCĐ hữu hình 308.008.222.130 144.078.578.053 163.929.644.077 

1 Nhà cửa vật kiến trúc 68.321.534.771 29.139.957.384 39.181.577.387 

2 Máy móc thiết bị 220.618.415.150 107.355.899.933 113.262.515.217 

3 Phương tiện vận tải 18.114.766.348 7.212.906.498 10.901.859.850 

4 Thiết bị quản lý 891.457.319 307.765.696 583.691.623 

5 Tài sản cố định khác 62.048.542 62.048.542 - 

II TSCĐ vô hình 40.232.804.477 2.294.591.971 37.938.212.506 

1 Quyền sử dụng đất 40.206.804.477 2.281.727.388 37.925.077.089 

2 Phần mềm máy tính 26.000.000 12.864.583 13.135.417 

  Tổng cộng 320.566.769.863 122.239.219.784 198.327.550.079 

Bảng 12: Danh mục diện tích đất đai, nhà xưởng đang sử dụng 

Đất trụ sở Công ty tại 18/44 Đức 

Giang, Long Biên, Hà Nội 

4.7 ha theo hình thức thuê đất lâu dài 

thời hạn 50 năm 

Đất tại Nhà máy Bình Dương 4.000m
2
 theo hình thức thuê đất lâu 

dài thời hạn 20 năm (Hợp đồng số 

07/HĐ-2000 ký ngày 18/9/1999) 

14 Tóm tắt các dự án đầu tư trong thời gian tới: 

Mở rộng sản xuất tại công ty con – Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai  

Với doanh số hàng năm hơn 1.600 tỷ đồng (chiếm ~80% doanh thu hợp nhất) và lợi nhuận sau 

thuế hơn 300 tỷ đồng (đóng góp hơn 90% tổng lợi nhuận cho công ty mẹ), Công ty Cổ phần Hóa 

chất Đức Giang – Lào Cai đang là động lực phát triển chính đối với Công ty Cổ phần Bột giặt và 

Hóa chất Đức Giang (công ty mẹ).  

Nhằm tận dụng tối đa nguồn lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và thực hiện đầu tư chế biến sâu 

các loại khoáng sản, Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào thực hiện giai đoạn 2 xây dựng 

dây chuyền sản xuất phốt pho vàng số 2 và nhà máy sản xuất TSP, DCP (nhằm tận dụng nguồn bột 

quặng apatit dư thừa trong quá trình sản xuất phốt pho). Như vậy, với tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại 

công ty con là 61,93%, khi các dự án của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào cai đi vào 

hoạt động sẽ góp phần gia tăng lợi ích cho Công ty.  

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất TSP và DCP (giai đoạn 2); 

- Sản phẩm chính 

 Phân bón phốt phát kép (phân lân giàu P2O5) – TSP (Triple superphosphate); 

 Phụ gia cho thức ăn gia súc – DCP (Dicalcium phosphate). 

- Tổng mức đầu tư của dự án: 210 tỷ đồng 

Báo cáo của ban giám đốc 
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- Các chỉ tiêu chính 

STT Chỉ tiêu Doanh số Tăng/giảm so với 

năm 2012 

Ghi chú 

1 Doanh thu (tỷ đồng) 302,4 - 16,2%  

2 Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 14,5 - 5,2%  

3 Sản lượng và doanh thu các sản phẩm    

4 Hoá chất công nghiệp 76,2 - 44%  

5 Chất tẩy rửa 185.4 - 4,2 %  

6 Hoá chất kỹ thuật 5,7   8,5%  

7 Hoá chất tinh khiết 8,5 20,8%  

8 Ferro 3,3   

9 Buôn bán hoá chất, gia công hoá chất 5   

10 Dịch vụ 18,1 17,1%  

- Do công tác maketting chưa tốt cùng với sự khó khăn của thị trường doanh số bán bột giặt 

và các chất tẩy rửa gia dụng có sự sụt giảm đáng kể, thấp hơn  4.2%  so với năm 2012. 

- Sản lượng LAS  sụt giảm mạnh do chúng ta không gia công cho Unilever và sản lượng 

LAS bán ngoài thấp. 

- Việc tiêu thụ axit H3PO4 thuận lợi đặc biệt là về cuối năm, do sự canh tranh trên thị 

trường P4 nên việc sản xuất axit H3PO4 hiện nay đã có tính hiệu quả khi so sánh với việc 

xuất khẩu P4. Sang năm 2014 chúng ta sẽ đầu tư mạnh về công nghệ, thiết bị để tăng năng 

xuất phân xưởng H3PO4. 

- Doanh số hoá chất tinh khiết tăng trưởng 20,8%   so với năm 2012. Đây là mặt hàng có 

nhiều tiềm năng và cũng là mặt hàng chúng ta sẽ đầu tư mạnh trong năm 2014 

- Tổng doanh số năm 2013 giảm  16.2% so với 2012 chủ yếu do doanh số bán bột giặt và 

doanh số bán LAS giảm mạnh. 

2. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài sản 

Không phát sinh nợ xấu trong năm 2013. Tổng tài sản và các chỉ tiêu đã được nêu và phân tích 

ở phần trên của báo cáo và trong báo cáo tài chính đính kèm. 

b. Tình hình nợ phải trả 

Không có các khoản nợ phải trả quá hạn. Việc công ty có doanh thu từ xuất khẩu lớn hơn nhập 

khẩu dẫn đến không ảnh hưởng nhiều bởi tỷ giá ngoại tệ 

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Tiếp tục nghiên cứu chế biến sâu các sản phẩm từ quặng apatit 

Tiếp tục kết hợp với công ty con và công ty liên kết thực hiện các dự án trong giai đoạn 2011-

2015, triển khai chế biến sâu các sản phẩm có nguồn gốc từ quặng apatit. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 
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1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiểu quả cao. 

- Không có nợ xấu phát sinh trong năm. 

- Các dự án đầu tư phát huy hiệu quả tốt. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

- Thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao. 

- Về tài chính kế toán: Thực hiện tốt chế độ kế toán, không để xảy ra sai sót lớn trong công tác 

kế toán 

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt mức 10.500.000đồng/người/tháng là mức cao so 

với bình quân của ngành. 

- Thực hiện tốt các chế độ đối với nhà nước, xã hội và với người lao động. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

- Hoàn thành kế hoạch 2014 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. 

- Tiếp tục nghiên cứu chế biến sâu các sản phẩm từ quặng apatit 

- Tiếp tục kết hợp với công ty con và công ty liên kết thực hiện các dự án trong giai đoạn 2011-

2015 

V. Báo cáo tài chính năm 2013 

1. Ý kiến kiểm toán (Xem trong báo cáo tài chính đính kèm) 

Báo cáo tài chính được kiểm toán 

Xem chi tiết báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính công ty mẹ xin truy cập website 

http://ducgiangchem.vn hoặc đến trụ sở công ty để in sao và xem chi tiết. 

 


