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I - THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần 

- Tên viết tắt: PISICO  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258987 do Sở KH&ĐT 

tỉnh Bình Định cấp thay đổi lần 06 ngày 21/08/2014. 

- Vốn điều lệ: 275.000.000.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 275.000.000.000 đồng 

- Địa chỉ: 99 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định 

- Số điện thoại: 056. 3947027 

- Số fax: 056.3947029 

- Website: www.pisico.com.vn 

- Mã cổ phiếu: PIS 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

PISICO được thành lập vào năm 1985. Đến nay, đã qua 31 năm hoạt động 

(từ 29/8/1985 đến tháng 4/2016), với các thời kỳ chuyển đổi và phát triển cụ thể 

như sau:   

 - Thời kỳ thành lập và xây dựng 1985 – 1990: Với tên gọi là Công ty Hợp 

tác Khai thác Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Nghĩa Bình – Ratanakiri trực thuộc 

Ty Lâm nghiệp Nghĩa Bình, làm nhiệm vụ hợp tác khai thác gỗ tại tỉnh 

Ratanakiri–Camphuchia kết nghĩa với Tỉnh nhà, để sản xuất chế biến gỗ, lâm 

sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. 

 - Thời kỳ 1990- 1995: Năm 1990, hợp nhất với Công ty Lâm đặc sản Xuất 

khẩu Bình Định và được đổi tên thành Công ty Xuất khẩu Lâm đặc sản Bình 

Định (gọi tắt Biforimex); Đến năm 1992, tiếp tục đăng ký thành lập lại Doanh 

nghiệp Nhà nước và đổi tên lại là Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu Bình Định để 

thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong nước, tập trung phát triển công tác trồng 

rừng và sản xuất chế biến gỗ, lâm sản xuất khẩu; 

 - Thời kỳ 1996 – 2000: Thành lập Tổng công ty nhà nước với tên gọi 

Tổng công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định (PISICO), 

nhằm phát triển quy mô kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh và hội nhập kinh tế 

quốc tế, mở rộng phạm vi địa bàn hoạt động và kinh doanh đa ngành nghề, đa 

lĩnh vực; 
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 - Thời kỳ 2000-2005: Thực hiện đổi mới phát triển, sắp xếp củng cố hệ 

thống các đơn vị trực thuộc; tăng cường nội lực, lành mạnh tài chính để nâng 

cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.   

- Thời kỳ 2006 – 2010: Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ  - Công ty 

con, trong đó Công ty mẹ là Tổng công ty PISICO; với cơ cấu bộ máy quản lý 

mới gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng chuyên 

môn nghiệp vụ và các đơn vị thành viên; được phân làm 3 hình thức sở hữu vốn: 

PISICO sở hữu 100% vốn; Công ty con, Công ty mẹ  sở hữu >50% vốn điều lệ 

và Công ty liên doanh liên kết, Công ty mẹ  sở hữu ≤ 50% vốn điều lệ. 

- Từ ngày 01/07/2010, song song với việc tách Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Hà Thanh và Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn là 2 đơn vị PISICO 

sở hữu 100% vốn điều lệ, về trực thuộc UBND tỉnh Bình Định; Công ty mẹ  đã 

chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, 

để thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và tiếp tục áp dụng mô hình hoạt động 

Công ty mẹ  - Công ty con. Với vốn điều lệ 221,343 tỷ đồng. 

- Đầu năm 2013, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Quyết định số 

512/QĐ - UBND ngày 20/03/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt 

phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 

2012 – 2015, Tổng công ty PISICO đã chuyển đổi thành công ty cổ phần kể từ 

ngày 27/01/2014 với vốn điều lệ 275 tỷ đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng). 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

3.1 Ngành nghề kinh doanh: hoạt động kinh doanh của Tổng công ty 

PISICO Bình Định – CTCP chủ yếu các lĩnh vực được tóm tắt như sau: 

- Trồng rừng, khai thác rừng, tư vấn thiết kế công trình lâm sinh, kinh 

doanh nguyên liệu giấy. Sản xuất và kinh doanh thương mại tổng hợp.  

- Khai thác, chế biến và mua bán hàng nông, lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ 

nội địa; Mua bán kinh doanh máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ 

ngành nông, lâm nghiệp và máy móc phương tiện vận tải.  

- Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản. 

- Kinh doanh truyền hình cáp và vật tư, thiết bị viễn thông.  

- Đầu tư hạ tầng, thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, 

cơ sở hạ tầng và kinh doanh bất động sản.  

- Đầu tư tài chính vào các Công ty con và các loại hình doanh nghiệp khác. 
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- Các ngành nghề khác phù hợp với năng lực của doanh nghiệp và theo 

quy định của pháp luật. 

3.2 Địa bàn kinh doanh: tỉnh Bình Định. 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1 Mô hình quản trị: công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Công ty 

mẹ - Công ty con. 

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý: 

- Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên 

- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng gồm 05 thành viên: 01 Tổng giám 

đốc, 03 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng 

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 

và 02 thành viên. 

- Phòng nghiệp vụ gồm 04 phòng: phòng Tài chính – Kế toán, phòng Tổ 

chức – Hành chính, phòng Kế hoạch – Tổng hợp, phòng Đầu tư – Phát triển. 

4.3 Các công ty con, công ty liên doanh liên kết: 

a) Công ty con 

- Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Cáp Quy Nhơn (địa chỉ 198 

Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định), do Tổng công ty PISICO Bình 

Định – CTCP làm chủ sở hữu. Đơn vị này đang hợp đồng hợp tác kinh doanh 

với Công ty TNHH truyền hình cáp SAIGONTOURIST (SCTV) để đầu tư kinh 

doanh dịch vụ truyền hình cáp tại tỉnh Bình Định theo Giấy chứng nhận đầu tư 

số 35104000344 do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 27/01/2014; Tổng vốn điều 

lệ 10 tỷ đồng, lợi nhuận phân chia theo tỷ lệ hợp tác kinh doanh mỗi bên 50%.  

- Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBC 

  + Địa chỉ văn phòng: P.Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định. 

  + Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng.  

  + PISICO sở hữu tỷ lệ 70,83% vốn điều lệ. 

  + Hoạt động chủ yếu kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. 

b) Công ty liên kết:  

- Công ty cổ phần Kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định (BIDINA) 

+ Địa chỉ văn phòng tại Việt Nam: Tầng 5, Số nhà 99, đường Tây 

Sơn, Phường Ghềng Ráng,TP Quy Nhơn, Bình Định. 
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  + Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng. 

  + PISICO sở hữu tỷ lệ 50% vốn điều lệ. 

  + Hoạt động trồng, chế biến mủ cao su tại tỉnh SêKông, Lào. 

 - Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn 

  + Địa chỉ: Đường số 10, KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, Bình Định. 

  + Vốn điều lệ: 9,5 tỷ đồng. 

  + PISICO sở hữu tỷ lệ 45% vốn điều lệ.  

  + Hoạt động chủ yếu sản xuất dăm gỗ xuất khẩu. 

- Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Nội thất PISICO 

  + Địa chỉ: Lô C6-C7 KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, Bình Định. 

  + Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng. 

  + PISICO sở hữu tỷ lệ 40,01% vốn điều lệ. 

  + Hoạt động chủ yếu sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu. 

 - Công ty cổ phần PISICO Hà Thanh:  

  + Địa chỉ: CCN Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định. 

  + Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng. 

  + PISICO sở hữu tỷ lệ 40% vốn điều lệ  

  + Hoạt động chủ yếu sản xuất dăm gỗ xuất khẩu. 

 - Công ty cổ phần Chế biến Gỗ PISICO Đồng An 

  + Địa chỉ: Lô C, KCN Đồng An, huyện Thuận An, Bình Dương. 

  + Vốn điều lệ: 17,6 tỷ đồng. 

  + PISICO sở hữu tỷ lệ 31,28 % vốn điều lệ  

  + Hoạt động chủ yếu sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu. 

5. Định hướng phát triển 

5.1 Mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty: 

Tập trung thực hiện nhiệm vụ SXKD theo ngành nghề chính; trong đó 

trọng tâm là các lĩnh vực SXKD chính gồm: Sản xuất chế biến đồ gỗ, Dăm 

nguyên liệu giấy, Dịch vụ truyền hình cáp, Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và kinh 

doanh thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp, phải chiếm tỷ lệ ưu thế >50% trong 

cơ cấu ngành nghề của PISICO. Đặc biệt, quan tâm tích cực đối với các đơn vị 

trực thuộc, hạch toán phụ thuộc công ty mẹ và tăng cường kinh doanh thương 

mại tại Văn phòng PISICO để giữ vững công ty mẹ là doanh nghiệp hạng I. 
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Việc thực hiện sản xuất kinh doanh phải đảm bảo hiệu quả ổn định bền 

vững, tạo đòn bẩy phát triển đột phá trong những năm tiếp theo. Tốc độ tăng 

trưởng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo hướng năm sau cao hơn 

năm trước; trong đó Công ty mẹ giữ vai trò chủ đạo và tỷ lệ hiệu quả bằng hoặc 

hơn tỷ lệ hiệu quả đầu tư tài chính dài hạn; đảm bảo 100% đơn vị (kể cả các 

công ty thành viên) đều có lợi nhuận. 

5.2 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng  

 Tổng công ty xác định chất lượng sản phẩm là quan trọng nhất, không 

chạy theo lợi nhuận hoạt động sản xuất. Đồng thời phát triển văn hóa cộng đồng, 

tăng cường công tác thông tin tuyên truyền của Chính phủ đến với nhân dân 

thông qua mạng truyền hình. Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và sức khỏe 

cho người lao động và người tiêu dùng.  
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II - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty mẹ 

STT Chỉ tiêu 

Công ty mẹ 

(triệu đồng) Ghi chú 

KH TH TH/KH 

1 Doanh thu 391.000 352.466 90,14%  

2 
Kim ngạch XNK 

(triệu USD) 
10.874 10.156 93%  

3 Lợi nhuận 21.558 22.654 105%  

- Tiền lương bình quân thực hiện Công ty mẹ: 5.468.316 đồng/người/tháng 

2. Tổ chức và nhân sự 

2.1 Danh sách Ban điều hành:  

- Ông: Nguyễn Tấn Binh   - Tổng Giám đốc; 

- Ông: Phùng Văn Nguyên  - Phó Tổng Giám đốc 

- Ông: Phan Hữu Bạn   - Phó Tổng Giám đốc 

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh  - Phó Tổng Giám đốc  

- Ông: Thái Minh Trung   - Kế toán trưởng. 

Ông Nguyễn Tấn Binh - Tổng Giám đốc  

Họ và tên: Nguyễn Tấn Binh 

Giới tính: Nam. 

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1960. 

Nơi sinh: Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi. 

Giấy CMND số: 210041582, ngày cấp 29/12/2015; nơi cấp: Công an tỉnh 

Bình Định. 

Quốc tịch: Việt Nam. 

Dân tộc: Kinh. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 170 Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định. 

Điện thoại cơ quan: 0563 947 099 

Trình độ văn hoá: 12/12. 

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ sư lâm nghiệp, Kinh tế lâm nghiệp. 

Quá trình công tác:  
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Thời gian Nơi làm việc 
Chức vụ đã trải 

qua 

10/1979-03/1981 Lâm trường An Lão Cán bộ kế hoạch 

04/1981-09/1985 Sở Lâm nghiệp Nghĩa Bình Cán bộ kế hoạch 

10/1985-03/1993 Công ty hợp tác khai thác chế biến 

lâm sản Nghĩa Bình 

Phó phòng kế 

hoạch 

04/1993-06/1996 Công ty Lâm đặc sản Bình Định Phó Giám đốc 

07/1996-01/2014 Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư 

Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình 

Định 

Phó Tổng Giám 

đốc 

01/2014-nay Tổng công ty PISICO Bình Định-

Công ty cổ phần 

Thành viên Hội 

đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc 

Chức vụ hiện nay:  

Thời gian đảm nhiệm Nơi làm việc Chức vụ 

05 năm, kể từ 

27/01/2014  

Tổng công ty PISICO Bình 

Định-Công ty cổ phần 

Thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám 

đốc 

Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 6.905.000,cổ phần, 

chiếm 25,109% vốn điều lệ, trong đó: 

Đại diện sở hữu: 6.875.000, cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ 

Cá nhân sở hữu: 30.000, cổ phần, tương đương 0,109% vốn điều lệ 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu PISICO: Không có. 

Những khoản nợ đối với Tổng công ty: Không có. 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: Không có. 

Ông Phùng Văn Nguyên –Phó Tổng Giám đốc 

Họ và tên: Phùng Văn Nguyên 

Giới tính: Nam. 

Ngày tháng năm sinh: 10/07/1965. 

Nơi sinh: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định. 



10 

 

Giấy CMND số: 210913354; ngày cấp 29/05/2008; nơi cấp: Công an tỉnh 

Bình Định. 

Quốc tịch: Việt Nam. 

Dân tộc: Kinh. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 28 Nguyễn Lữ, TP Quy Nhơn, Bình Định. 

Điện thoại cơ quan: 0563 947 045 

Trình độ văn hoá:  12/12. 

Trình độ chuyên môn: Đại học (Cử nhân kinh tế - Vật tư và cử nhân ngoại 

ngữ-Anh văn). 

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc 
Chức vụ đã trải 

qua 

11/1996-09/2000 Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bình Định 

Cán bộ kế hoạch 

10/2000-03/2003 Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bình Định 

Phó phòng kế 

hoạch 

04/2003-07/2004 Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bình Định 

Quyền Trưởng 

phòng kế hoạch 

08/2004- 06/2010 Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bình Định 

Trưởng phòng kế 

hoạch 

07/2010-01/2014 Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Qui 

Nhơn (Công ty thành viên Tổng công 

ty PISICO Bình Định – Công ty cổ 

phần) 

Giám đốc 

01/2014-07/2014 Tổng công ty PISICO Bình Định-

Công ty cổ phần 

Thành viên Hội 

đồng quản trị, 

Phó Tổng Giám 

đốc; kiêm Giám 

đốc Công ty 

TNHH Nguyên 

Liệu Giấy Qui 

Nhơn 
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Thời gian Nơi làm việc 
Chức vụ đã trải 

qua 

08/2014-nay Tổng công ty PISICO Bình Định-

Công ty cổ phần 

Thành viên Hội 

đồng quản trị, 

Phó Tổng Giám 

đốc. 

Chức vụ hiện nay:  

Thời gian đảm nhiệm Nơi làm việc Chức vụ 

5 năm, kể từ ngày 

27/01/2014 

Tổng công ty PISICO Bình 

Định-Công ty cổ phần 

Thành viên Hội 

đồng quản trị, Phó 

Tổng Giám đốc 

Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 4.638.600,cổ phần, 

chiếm 16,868% vốn điều lệ, trong đó: 

Đại diện sở hữu: 4.627.000,cổ phần, tương đương 16,826% vốn điều lệ 

Cá nhân sở hữu: 11.600,cổ phần, tương đương 0,042% vốn điều lệ 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu PISICO (Cha, cha nuôi, mẹ, 

mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): Không có. 

Những khoản nợ đối với Tổng công ty: Không có. 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: Không có. 

Ông Phan Hữu Bạn - Thành viên Ban Tổng Giám đốc 

Họ và tên: Phan Hữu Bạn 

Giới tính: Nam. 

Ngày tháng năm sinh: 19/06/1958. 

Nơi sinh: Long Vân, Phước Long, Tuy Phước, Bình Định. 

Giấy CMND số: 210041555; ngày cấp 28/05/2013; nơi cấp: Công an tỉnh 

Bình Định. 

Quốc tịch: Việt Nam. 

Dân tộc: Kinh. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: KV 9, P Trần Quang Diệu, TP Quy 

Nhơn, Bình Định. 

Điện thoại cơ quan: 0563 947 044 
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Trình độ văn hoá:  12/12. 

Trình độ chuyên môn: Đại học - Quản trị kinh doanh. 

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ đã trải qua 

02/1979-03/1984 Xí nghiệp Song mây Nghĩa 

Bình 

Nhân viên kế toán 

04/1984-12/1985 Xí nghiệp Song mây Nghĩa 

Bình 

Kế toán trưởng 

01/1986-03/1993 Công ty Lâm đặc sản Xuất 

khẩu Bình Định 

Cán bộ kế hoạch 

04/1993-05/1994 Công ty Lâm đặc sản Xuất 

khẩu Bình Định 

Phó phòng kế 

hoạch 

06/1994-09/1996 Chi nhánh Tổng Công ty 

Sản xuất Đầu tư Dịch vụ 

Xuất nhập khẩu Bình Định 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phó Giám đốc 

10/1996-09/2002 Chi nhánh Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu Bình Định 

tại TP Hồ Chí Minh. 

Giám đốc 

10/2002-04/2007 Chi nhánh Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu Bình Định 

tại TP Hồ Chí Minh 

Phó Giám đốc 

05/2007-06/2012 Chi nhánh Tổng Công ty 

Sản xuất Đầu tư Dịch vụ 

Xuất nhập khẩu Bình Định 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám đốc 

07/2012-01/2014 Tổng Công ty Sản xuất Đầu 

tư Dịch vụ Xuất nhập khẩu 

Bình Định 

Thành viên chuyên 

trách Hội đồng 

thành viên 

02/2014-03/2014 Tổng Công ty PISICO Bình 

Định-Công ty cổ phần 

Trưởng phòng Đầu 

tư-Phát triển 

04/2014-nay Tổng Công ty PISICO Bình Phó Tổng Giám 
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Thời gian Nơi làm việc Chức vụ đã trải qua 

Định-Công ty cổ phần đốc 

Chức vụ hiện nay:  

Thời gian đảm nhiệm Nơi làm việc Chức vụ 

Từ 20/03/2014 đến 

ngày 30/06/2018 

Tổng công ty PISICO Bình 

Định-Công ty cổ phần 

Phó Tổng Giám đốc 

Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 600,cổ phần, chiếm 

0,002% vốn điều lệ, trong đó: 

Đại diện sở hữu: 0,cổ phần 

Cá nhân sở hữu: 600,cổ phần, tương đương 0,002% vốn điều lệ. 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu PISICO (Cha, cha nuôi, mẹ, 

mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): Không có 

Những khoản nợ đối với Tổng công ty: Không có. 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: Không có. 

Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên Ban Tổng Giám đốc 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Giới tính: Nữ. 

Ngày tháng năm sinh: 12/04/1964. 

Nơi sinh: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định. 

Giấy CMND số: 210954262; ngày cấp 20/04/2012; nơi cấp: Công an tỉnh 

Bình Định. 

Quốc tịch: Việt Nam. 

Dân tộc: Kinh. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 80 Ỷ Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định. 

Điện thoại cơ quan: 0563 947 059 

Trình độ văn hoá: 12/12. 

Trình độ chuyên môn: Đại học - Cử nhân kinh tế -Tài chính kế toán/Quản 

trị kinh doanh. 

Quá trình công tác:  
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Thời gian Nơi làm việc 
Chức vụ đã trải 

qua 

10/1985-12/1997 Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu 

Bình Định (tiền thân Tổng công ty 

PISICO Bình Định – Công ty cổ 

phần) 

Nhân viên Kế 

toán 

01/1998-08/1998 Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bình Định 

(PISICO) 

Nhân viên Kế 

toán 

09/1998-05/2000 Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bình Định 

Phó phòng Kế 

toán 

06/2000-12/2002 Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bình Định 

Quyền Kế toán 

trưởng 

01/2003-01/2014 Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bình Định 

Kế toán trưởng 

01/2014-02/2014 Tổng công ty PISICO Bình Định-

Công ty cổ phần 

Kế toán trưởng 

03/2014-nay Tổng công ty PISICO Bình Định-

Công ty cổ phần 

Phó Tổng Giám 

đốc 

Chức vụ hiện nay:  

Thời gian đảm 

nhiệm 

Nơi làm việc Chức vụ 

5 năm, kể từ ngày 

01/03/2014  

Tổng công ty PISICO Bình Định-

Công ty cổ phần 

Phó Tổng Giám 

đốc 

Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 31.000,cổ phần, 

chiếm 0,113% vốn điều lệ, trong đó: 

Đại diện sở hữu: 0,cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ. 

Cá nhân sở hữu: 31.000,cổ phần, tương đương 0,113% vốn điều lệ 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu PISICO (Cha, cha nuôi, mẹ, 

mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): 
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Họ Tên  
Mối quan 

hệ 

Số cổ phần sở 

hữu 

Tỷ lệ sở hữu (% 

VĐL) 

Lê Văn Lịch  Chồng  10.000 0,036 

Lê Thị Lan Phương  Con  80.000 0,291 

Những khoản nợ đối với Tổng công ty: Không có. 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: Không có. 

Ông Thái Minh Trung - Kế toán trưởng  

Họ và tên: Thái Minh Trung 

Giới tính: Nam. 

Ngày tháng năm sinh: 21/11/1977. 

Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định. 

Giấy CMND số: 211638698; ngày cấp 28/07/2011; nơi cấp Công an tỉnh 

Bình Định. 

Quốc tịch: Việt Nam. 

Dân tộc: Kinh. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 18 Lê Thánh Tôn, Quy Nhơn, Bình Định. 

Điện thoại cơ quan: 0563 947 069 

Trình độ văn hoá:  12/12. 

Trình độ chuyên môn: Đại học - Cử nhân Kinh doanh thương mại/Kế toán. 

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc 
Chức vụ đã trải 

qua 

11/1999-05/2005 Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bình Định 

Nhân viên kế 

toán 

06/2005-06/2010 Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bình Định 

Phó phòng Tài 

chính - Kế toán 

07/2010-01/2014 Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bình Định 

Kiểm soát viên 

01/2014-02/2014 Tổng Công ty PISICO Bình Định-

Công ty cổ phần  

Phó phòng Tài 

chính – Kế toán 
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Thời gian Nơi làm việc 
Chức vụ đã trải 

qua 

03/2014-nay Tổng Công ty PISICO Bình Định-

Công ty cổ phần 

Kế toán trưởng 

Chức vụ hiện nay:  

Thời gian đảm 

nhiệm 

Nơi làm việc Chức vụ 

05 năm, kể từ ngày 

01/03/2014 

Tổng công ty PISICO Bình 

Định-Công ty cổ phần 

Kế toán trưởng 

Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 39.000,cổ phần, 

chiếm 0,142% vốn điều lệ, trong đó: 

Đại diện sở hữu: 0,cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ  

Cá nhân sở hữu: 39.000,cổ phần, tương đương 0,142% vốn điều lệ. 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu PISICO (Cha, cha nuôi, mẹ, 

mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): 

Họ Tên 
Mối quan 

hệ 

Số cổ phần sở 

hữu 

Tỷ lệ sở hữu (% 

VĐL) 

Bùi Thị Minh  Mẹ ruột  9.400 0,034 

Dương Thị Kim Trinh  Vợ  900 0,003 

Thái Thị Tố Trinh  Em ruột  20.000 0,073 

Những khoản nợ đối với Tổng công ty: Không có. 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: Không có. 

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành: không 

2.3 Số lao động làm việc tại Công ty vào thời điểm 31/12/2014 và 

31/12/2015 với cơ cấu lao động phân theo trình độ và theo hợp đồng lao động 

như sau: 

Stt Phân loại 

Số lượng lao 

động tại 

31/12/2014 

Số lượng lao động 

tại 31/12/2015 

A/ Phân theo trình độ   
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Stt Phân loại 

Số lượng lao 

động tại 

31/12/2014 

Số lượng lao động 

tại 31/12/2015 

 Trên đại học 02 03 

 Cử nhân và kỹ sư  88 83 

 Cao đẳng 09 8 

 Trung cấp 23 19 

 Dưới trung cấp 467 471 

 Tổng cộng 589 584 

B/ Phân theo hợp đồng lao động   

 Hợp đồng lao động không thời hạn 202 208 

 Hợp đồng lao động từ 1-3 năm 183 174 

 Hợp đồng lao động dưới 1 năm 204 202 

 Tổng cộng 589 584 

 Tóm tắt chính sách và thay đổi chính sách đối với người lao động: 

 Chế độ làm việc 

Thời gian làm việc của người lao động không quá 48 giờ/tuần, đảm bảo 

thời giờ nghỉ ngơi theo quy định pháp luật lao động; bộ phận gián tiếp làm việc 

theo giờ hành chính, bộ phận sản xuất trực tiếp làm việc theo ca. Khi có yêu cầu 

về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì người lao động có trách nhiệm làm thêm và 

Tổng công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo 

quy định pháp luật lao động với đãi ngộ thoả đáng cho người lao động. Các chế 

độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, nghỉ ốm đau, thai sản được giải quyết đầy đủ, đúng, 

kịp thời theo quy định nhà nước cho người lao động. 

Điều kiện làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, ……. 

theo quy định pháp luật lao động. Đối với lực lượng lao động trực tiếp được 

trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, các 

nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.  

 Chính sách tuyển dụng, đào tạo 

Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Tổng công ty là thu hút người lao 

động có năng lực vào làm việc, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. 
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Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Tổng công ty có tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song 

tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản về trình độ chuyên 

môn, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích công việc, chủ động trong công việc, có 

ý tưởng sáng tạo; Đối với các vị trí quan trọng còn quy định bắt buộc về kinh 

nghiệm công tác, khả năng phân tích, nhận định. 

Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lương, thưởng đặc biệt 

đối với các nhân sự giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một 

mặt để giữ chân nhân sự lâu dài, mặt khác để thu hút nhân lực giỏi từ nhiều 

nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty. 

Đào tạo: Tổng công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, 

bồi dưỡng, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị và hệ 

thống quản lý chất lượng. Việc đào tạo được tiến hành nội bộ và đào tạo bên 

ngoài. Các chương trình đào tạo chú trọng vào nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, kỹ thuật và nhận thức của cán bộ công nhân viên về quản lý SXKD, 

an toàn lao động và an toàn vệ sinh khi sản xuất,...từ đó nâng cao năng suất lao 

động và chất lượng sản phẩm đầu ra. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng 

được chú trọng về chiều sâu.  

 Chính sách lương, thưởng, phúc lợi 

Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với 

đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng 

đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực 

và công việc của từng người. Tổng công ty thực hiện trả lương theo hiệu quả 

kinh doanh, gắn kết với năng suất và chất lượng sản phẩm.  

Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên người lao động, Tổng 

công ty có chính sách thưởng định kỳ nhân các dịp lễ tết hàng năm và đột xuất 

cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.  

Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm bắt buộc cho người lao 

động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.  

Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Công đoàn và Đoàn Thanh niên 

Tổng công ty hoạt động khá hiệu quả, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ 

của công nhân viên diễn ra hàng năm rất sôi nổi, tạo điều kiện cho người lao 

động được nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khoẻ. Ngoài ra hàng 

năm cán bộ công nhân viên Tổng công ty còn được tổ chức đi du lịch theo chế 

độ. 

Chính sách ưu đãi cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: Nhằm tạo sự gắn 
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bó lâu dài của người lao động và tạo động lực khuyến khích cho người lao động 

làm việc, Tổng công ty thực hiện chính sách ưu đãi cổ phiếu dưới hai hình thức: 

được mua cổ phiếu giảm giá theo thâm niên công tác và mua cổ phiếu với giá ưu 

đãi so với giá thị trường theo cam kết làm việc lâu dài tại Tổng công ty. 

 Các thay đổi chính sách đối với người lao động trong năm 2015: 

không có. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án lớn 

3.1 Các khoản đầu tư lớn: 

STT Đơn vị nhận đầu tư Nội dung đầu tư Giá trị (đồng) 

1 Xí nghiệp CB LS XK 
Đầu tư mua sắm MMTB, 

XDCB 
1.177.792.909 

2 Văn Phòng TCTy Mua xe ô tô 2.812.200.000 

3 
CtyTNHH Vật liệu XD 

PISICO 
Góp vốn thành lập 4.525.545.454 

 Tổng cộng  8.515.538.363 

3.2 Các công ty con, công ty liên kết: 

TT Tên đơn vị Vốn điều lệ Tổng doanh thu 
Lợi nhuận sau 

thuế 

Hoạt động kinh 

doanh 

I Công ty con  
 

47.657.244.000 16.796.823.012 
 

1 
Công ty CP DV Phát 

triển Hạ tầng PBC 
15.000.000.000 11.281.825.320 3.907.666.788 

Đầu tư kinh 

doanh cụm công 

nghiệp, kinh 

doanh bất động 

sản 

2 

Công ty TNHH MTV 

Truyền hình cáp Quy 

nhơn 

10.000.000.000 36.375.418.680 12.889.156.224 

Quản lý hoạt động 

và kinh doanh 

truyền hình cáp 

II Công ty Liên kết 
 

932.619.377.736 36.995.784.447 
 

1 

Công ty TNHH 

Nguyên liệu giấy 

Quy nhơn 

9.500.000.000 383.916.813.525 9.800.648.969 

Chế biến dăm gỗ, 

sản xuất nguyên 

liệu giấy 

2 
Công ty CP CB Gỗ 

PISICO Đồng An 
17.600.000.000 229.672.420.122 10.831.174.368 

Chế biến, kinh 

doanh các sản 

phẩm gỗ và gỗ kết 

hợp với các vật 

liệu khác 
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3 
Công ty Cổ phần 

PISICO Hà Thanh 
15.000.000.000 227.208.536.529 8.888.849.964 

Chế biến dăm gỗ, 

sản xuất nguyên 

liệu giấy 

4 

Công ty Cổ phần Chế 

biến gỗ Nội thất 

PISICO 

15.000.000.000 91.821.607.560 7.475.111.146 

Chế biến, kinh 

doanh các sản 

phẩm gỗ và gỗ kết 

hợp với các vật 

liệu khác 

5 

Công ty Cổ phần KD 

Công nông nghiệp 

Bình Định 

150.000.000.000 
  

Trồng cây cao su 

6 

Công ty Cổ phần Vật 

liệu xây dựng 

PISICO 

20.000.000.000 
  

Khai thác, kinh 

doanh đá vật liệu 

xây dựng 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu BCTC tổng hợp BCTC hợp nhất 

Tổng giá trị tài sản 415.385.226.722 492.150.622.475 

Doanh thu thuần 335.245.441.280 381.118.363.782 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 22.476.081.164 45.512.259.743 

Lợi nhuận khác 177.973.360 -136.643.717 

Lợi nhuận trước thuế 22.654.054.524 45.375.616.026 

Lợi nhuận sau thuế 20.935.137.617 37.816.488.587 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
  

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu BCTC tổng hợp BCTC hợp nhất 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
  

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 
  

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 1,56 1,83 

+ Hệ số thanh toán nhanh 
  

TSLĐ - Hàng tồn kho 

     Nợ ngắn hạn 
0,88 1,16 
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2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
  

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,28 0,27 

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 0,38 0,37 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
  

+ Vòng quay hàng tồn kho 
  

Giá vốn hàng bán 

     Hàng tồn kho bình quân 
5,25 5,44 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,81 0,77 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
  

+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần 0,06 0,10 

+ Hệ số LNST/vốn chủ sở hữu 0,07 0,10 

+ Hệ số LNST/tổng tài sản 0,05 0,08 

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/doanh thu thuần 
0,07 0,12 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1 Cổ phần:  

Tổng số 27.500.000 cổ phần, trong đó cổ phần được quyền chuyển 

nhượng tự do là 27.467.000 cổ phần, cổ phần hạn chế chuyển nhượng tại thời 

điểm hiện tại là 33.000 cổ phần. Lý do hạn chế là: Người lao động được mua 

thêm theo cam kết tiếp tục làm việc tại Tổng công ty sẽ phải hạn chế chuyển 

nhượng quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 

18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành 

công ty cổ phần. 

5.2 Cơ cấu cổ đông: 

Stt Cổ đông 
Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần sở 

hữu 
Tỷ lệ % 

I Trong nước 294 27.500.000 100 

1 Tổ chức 02 26.627.000 96,82 

2 Cá nhân 292 873.000 3,18 

II Ngoài nước 0 0 0 
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Stt Cổ đông 
Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần sở 

hữu 
Tỷ lệ % 

1 Tổ chức 0 0 0 

2 Cá nhân 0 0 0 

 Tổng 294 27.500.000 100% 

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn (cổ đông lớn) tại ngày 31/12/2015  

Stt Tên Cổ đông 
Số CMT/Hộ 

chiếu/GCNĐKKD 
Địa chỉ 

Số lượng 

(cổ phần) 

% vốn 

điều lệ 

1 
Quỹ Đầu tư 

Phát triển tỉnh 

Bình Định  

1086/QĐ-UB ngày 

08/05/1997 của 

UBND tỉnh Bình Định 

181 Lê Hồng 

Phong, TP Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

23.877.000 86,82 

2 

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Ánh Vy  

4100453032 do Sở 

Kế hoạch & Đầu tư 

tỉnh Bình Định cấp 

ngày 23/11/2012 

Lô B17 KCN 

Phú tài, P. 

Trần Quang 

Diệu, TP Quy 

Nhơn, Bình 

Định  

2.750.000 10,0 

 Cộng   26.627.000 96,82% 

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sỡ hữu: không 

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: không 

5.5 Các chứng khoán khác: không 
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III – BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Trong năm 2015 tình hình thị trường diễn biến khó lường, SXKD gặp nhiều 

khó khăn, thách thức, nhưng với sự phấn đấu, nỗ lực của Lãnh đạo Tổng công ty 

và đóng góp của toàn thể các đơn vị trong hệ thống, nên về cơ bản Tổng công ty 

đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, kết quả đạt được giữa các đơn vị chưa 

đồng đều, vẫn còn 1 số đơn vị gặp khó khăn, không đạt các chỉ tiêu kế hoạch 

được giao, cụ thể: 

* 10 đơn vị hoạt động hiệu quả cao: 

- Xí nghiệp Chế biến lâm sản Xuất khẩu PISICO 

-  Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO 

- CTCP Chế biến gỗ PISICO – Đồng An 

- CTCP Chế biến gỗ nội thất PISICO 

- CTCP PISICO – Hà Thanh   

- Cty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn 

- Cty CP Chế biến lâm sản PISICO – Quảng Nam 

- Cty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn 

-  Cty CP Dịch vụ Phát triển hạ tầng PBC 

- CTCP Chế biến Tinh bột sắn XK Bình Định 

* 02 đơn vị đạt thấp các chỉ tiêu KH: 

- Chi nhánh Tổng công ty PISICO 

- Xí nghiệp Kinh doanh & Phát triển hạ tầng PISICO 

* 02 đơn vị đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản: 

- CTCP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định. 

- Cty TNHH Vật liệu xây dựng PISICO. 

Trong điều kiện thị trường diễn biến phức tạp, vẫn còn nhiều rủi ro, thách 

thức; Song với sự nhạy bén, thận trọng và linh hoạt trong quản lý, chỉ đạo điều 
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hành từ HĐQT, Ban điều hành đến lãnh đạo các đơn vị thành viên, đã hạn chế và 

khắc phục có hiệu quả những khó khăn thách thức, tận dụng tối đa những lợi thế 

khi có cơ hội; nên kết thúc 2015, mặc dù một số chỉ tiêu toàn hệ thống chưa đạt 

kế hoạch; Nhưng chỉ tiêu chính và quan trọng nhất là chỉ tiêu lợi nhuận tại Công 

ty Mẹ (cơ sở chia cổ tức cho cổ đông) đảm bảo, cụ thể: đầu tư ngoài doanh nghiệp 

đạt 15,025 tỷ đồng, đạt 108% KH, lợi nhuận tại công ty mẹ đạt 7,629 tỷ đồng, đạt 

hơn 100% KH. Và đạt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015 là 

củng cố, ổn định sau CPH. 

2. Tình hình tài chính 

2.1 Tình hình tài sản: 

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2015  : 492.150.622.475đ. 

Trong đó:  

- Tài sản dài hạn     :   292.489.879.952 đ, gồm: 

 + Tài sản cố định    :     58.665.641.641 đ 

 + Bất động sản    :     44.324.033.342 đ 

 + Các khoản phải thu dài hạn  :       3.922.280.660 đ 

 + Đầu tư tài chính dài hạn  :   178.187.094.825 đ 

 + Tài sản dở dang dài hạn  :       2.587.071.927 đ 

  + Tài sản dài hạn khác   :       4.803.757.557 đ 

- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn  :   199.660.742.523 đ 

2.2 Tình hình nợ phải trả: 

 - Nợ phải trả   : 136.860.627.798đ, gồm:  

  + Nợ ngắn hạn  : 109.073.443.731đ (không có nợ quá hạn) 

  + Nợ dài hạn  : 27.787.184.067 đ (không có nợ quá hạn) 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: không 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

4.1 Công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: 

a) Đối với lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu: tập trung chỉ đạo công tác thị 

trường tiêu thụ sản phẩm, nguyên liệu đầu vào. Có thể đầu tư thêm máy móc 

thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất hoạt động để duy trì 

và phát triển hoạt động SXKD tốt hơn, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường chế 

biến gỗ hiện nay. Riêng Xí nghiệp chế biến lâm sản XK PISICO, cần đầu tư và 

mở rộng quy mô hoạt động, tiến tới xây dựng Xí nghiệp là một trong những đơn 

vị mạnh trong lĩnh vực chế biến gỗ. 
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b) Lĩnh vực trồng rừng: Thực hiện liên doanh liên kết đầu tư trồng rừng, 

phát triển vùng nguyên liệu nhằm từng bước ổn định và đảm bảo nguyên liệu 

cho lĩnh vực chế biến gỗ và dăm gỗ.   

- Đối với dự án trồng cây cao su tại Lào: Thông qua người đại diện vốn, 

tập trung, tăng cường chỉ đạo Công ty BIDINA giải quyết hoàn tất thủ tục pháp 

lý về đất đai của Dự án; duy trì công tác bảo vệ và chăm sóc vườn cây cao su 

nhằm đảm bảo chất lượng cây trồng; Đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác chuyển 

nhượng phần vốn của PISICO tại BIDINA theo chủ trương của HĐQT đã được 

UBND tỉnh chấp thuận. 

c) Lĩnh vực chế biến Dăm gỗ: Tập trung quản lý, chỉ đạo gắn kết các đơn 

vị với nhau, tạo sức mạnh cạnh tranh cả đầu vào và đầu ra, không bị hụt hẫng 

khi thị trường biến động. 

d) Lĩnh vực hạ tầng Cụm công nghiệp: xây dựng các chính sách ưu đãi để 

thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại 02 Cụm công nghiệp. 

đ) Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Truyền hình cáp: phối hợp với Công ty 

SCTV để nâng cấp mạng truyền hình cáp từ Analog sang kỹ thuật số để đảm bảo 

hoạt động theo lộ trình Số hóa truyền hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. 

e) Ngoài ra, nghiên cứu đầu tư chế biến sâu sản phẩm từ nguồn nguyên 

liệu gỗ rừng trồng, nhằm nâng cao giá trị, tận dụng nguồn nguyên liệu trong tỉnh 

và các tỉnh miền Trung. 

g) Thực hiện hỗ trợ vốn kịp thời cho tất cả các đơn vị thành viên. 

h) Định hướng triển khai đầu tư một số dự án tại Công ty mẹ năm 2016 

như sau:  

STT TÊN DỰ ÁN CHI TIẾT 
TỔNG VỐN 

ĐẦU TƯ 

GHI 

CHÚ 

1 

Dự án đầu tư liên 

doanh, liên kết trồng 

rừng (diện tích 1.000ha) 

Hợp tác đầu tư, trồng và 

khai thác rừng nguyên liệu 

giấy theo hình thức thuê lại 

đất, phân chia lợi nhuận với 

chủ sở hữu đất theo kết quả 

kinh doanh từng chu kỳ. 

30 tỷ đồng  

2 
Dự án đầu tư Nhà máy 

ván ghép thanh 

Xây dựng Nhà máy trong 

hoặc ngoài tỉnh do PISICO 

đầu tư 100% vốn. 

50 tỷ đồng  
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3 

Dự án đầu tư xây dựng 

kho nguyên liệu gỗ gắn 

với chuyển đổi mặt 

bằng Chi nhánh PISICO 

tại Tp. HCM 

Đầu tư kho, kinh doanh 

nguyên liệu gỗ nhập khẩu 

gắn với chuyển đổi mặt bằng 

chi nhánh tại Tp. HCM 

15 tỷ đồng  

Tổng cộng 95 tỷ đồng  

4.2 Công tác nhân sự: 

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và đang xây dựng đề án phát triển 

nguồn nhân lực tại các đơn vị thành viên và Văn phòng Tổng công ty, bảo đảm 

tính kế thừa, đáp ứng được tiến trình phát triển của PISICO. 

4.3 Công tác thị trường: 

Hỗ trợ thiết thực công tác thị trường cho tất cả các Đơn vị trong hệ thống. 

Trong đó: 

- Cần quan tâm mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ như Mỹ, Úc và Nhật. 

- Tìm và mở rộng thêm khách hàng Nhật Bản để tiêu thụ dăm gỗ. 

- Xác định đối tác để nhập khẩu, kinh doanh gỗ nguyên liệu. 

4.4 Về cơ cấu lại vốn đầu tư: 

- Tập trung tìm kiếm đối tác chuyển nhượng phần vốn của Tổng Công ty 

tại Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định (BIDINA) để thu hồi 

vốn đầu tư vào các lĩnh vực khác có tiềm năng theo nội dung thống nhất của 

UBND tỉnh tại văn bản số 1163/UBND-KTN ngày 25/3/2015. Tuy nhiên, trước 

mắt cần tăng cường chỉ đạo BIDINA để đảm bảo chất lượng cây trồng và các 

thủ tục pháp lý về đất rừng. 

- Thoái vốn tại Công ty CP CB tinh bột sắn: Hiện Sở tài chính đã có Văn bản 

số 3923/STC-TCDN ngày 07/12/2015 thống nhất chủ trương trình UBND tỉnh 

quyết định. 

- Thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty theo quyết định của 

UBND tỉnh. 

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không 
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IV - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÔNG TY 

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

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, với nhiều biến động phức 

tạp của thị trường thế giới và sự bất ổn của các quốc gia trong khu vực, đã ảnh 

hưởng và tác động lớn đến các doanh nghiệp trong nước nói chung, trong đó có 

PISICO. Nhưng với tinh thần đoàn kết thống nhất cao của toàn thể cán bộ nhân 

viên trong toàn tổng công ty, sự linh hoạt trong điều hành hoạt động thường 

xuyên của Ban tổng giám đốc, sự quan tâm, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo của 

HĐQT, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ ĐHĐCĐ đã 

giao.  

 Đối với các dự án đầu tư, tuy có biến động, ảnh hưởng đến thị trường  

nhưng vẫn còn nhiều cơ hội, nhưng TCTy chưa tận dụng tốt để đầu tư các dự án 

có trọng điểm, mang tính đột phá. Trong thời gian đến, cần quan tâm đầu tư dự 

án mới, có chiều sâu tạo tiền đề phát triển cho tổng công ty sau này. Đồng thời, 

mạnh dạn sắp xếp, củng cố các đơn vị hoạt động không có hiệu quả hoặc hiệu 

quả thấp, PISICO không tác động nhiều như BIDINA, Tinh Bột Sắn, PBC nhằm 

thu hồi vốn, tạo nguồn đầu tư các dự án khác hiệu quả hơn. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

công ty 

5.1 Ưu điểm: 

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám 

đốc và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và 

giao kế hoạch công việc kỳ tới; 

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp 

với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân 

thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;  

- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng 

công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm 

kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCty; Thực hiện tốt 

vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ tại TCty. 

5.2 Tồn tại, hạn chế: 
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Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2014 Tổng công ty vẫn 

còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục; Cụ thể, Tổng giám đốc cần tiếp tục 

chỉ đạo các phòng ban/đơn vị trực thuộc: 

- Tập trung sự chỉ đạo và rà soát nguồn nhân lực tại các bộ phận nghiên 

cứu phát triển, đầu tư xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2015 và những năm tiếp theo.    

- Điều hành còn mang tính tập thể, chưa có đột phá trong công tác đầu tư 

phát triển dự án mới, đặc biệt là những dự án trọng điểm có thế mạnh của 

PISICO như chế biến gỗ, trồng rừng… 

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

Năm 2016 là năm thứ 3 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Bên 

cạnh việc thực hiện nhiều mục tiêu mà ĐHĐCĐ thành lập đã thống nhất, chúng 

ta cần phải tăng cường đẩy mạnh các biện pháp hữu hiệu nhằm tăng tốc độ tăng 

trưởng phù hợp với quy mô và thế mạnh hiện tại của PISICO; đồng thời, sắp xếp 

củng cố những đơn vị hoạt động có hiệu quả thấp, hoặc đơn vị  mà PISICO sở 

hữu tỷ lệ cổ phần thấp …để tăng cường đầu tư vào những dự án có chiều sâu, tỷ 

lệ PISICO chi phối hoặc sở hữu 100% vốn. Theo nhận định của các chuyên gia 

kinh tế quốc tế, nền kinh tế của Việt Nam tuy đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng 

năm 2016 vẫn còn rất nhiều khó khăn như lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, đặc 

biệt là lãi suất trung dài hạn, tăng trưởng tín dụng chậm, …. Đối với PISICO, 

năm 2016, cũng là năm thực sự khó khăn và thách thức, khi mà một số tồn tại cũ 

vẫn chưa giải quyết dứt điểm, trong khi đó, nguy cơ rủi ro mới đã xuất hiện như 

bất động sản đầu tư chưa phát huy hiệu quả do công tác thu hút mời gọi đầu tư 

chưa tốt, nhà đầu tư thứ cấp hạn chế, điều kiện hạ tầng chưa đồng bộ…. Trước 

những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và 

tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh 

nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2016, với kế 

hoạch, định hướng sau: 

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 

do ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý.  

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT 

về: công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất; Đào tạo và luân chuyển cán bộ 

phù hợp với năng lực, sở trường, có chiều hướng phát triển, đáp ứng kịp thời với 

xu thế cạnh tranh ở quy mô và tốc độ phù hợp của Đơn vị; Giám sát hiệu quả 

đầu tư, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh thương mại, tài 

chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 
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- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, 

hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại PISICO cho phù hợp với tình 

hình thực tế. 

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục để thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của 

UNND Tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác sắp xếp, tái cấu trúc theo định 

hướng và kế hoạch đã đề ra; Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công tác lập quy hoạch, 

kế hoạch 5 năm và chiến lược phát triển của Tổng công ty, các đơn vị thành viên.  

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển. Trong đó, tập trung vào 

các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ, trồng rừng, chế biến 

đá xây dựng, hạ tầng giao thông, kinh doanh thương mại gỗ…. để thực hiêṇ 

chiến lươc̣ phát triển đa dạng hoá sản phẩm. 
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V – QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên Hội đồng 

quản trị không điều hành và 02 thành viên Hội đồng quản trị điều hành, không 

có thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể:  

- Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:  

+ Ông: Nguyễn Đức Huyện, đại điện vốn Nhà nước sở hữu 30% vốn điều 

lệ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

+ Ông: Lê Trung Hậu, đại điện vốn Nhà nước sở hữu 15% vốn điều lệ, giữ 

chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, 

+ Bà: Đồng Thị Ánh, đại diện cổ đông Công ty TNHH TM Ánh Vy sở hữu 

10% vốn điều lệ. 

- Thành viên Hội đồng quản trị điều hành:  

+ Ông: Nguyễn Tấn Binh, đại điện vốn Nhà nước sở hữu 25% vốn điều lệ, 

giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. 

+ Ông: Phùng Văn Nguyên, đại điện vốn Nhà nước sở hữu 16,82% vốn 

điều lệ, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc. 

1.2  Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không 

1.3  Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: 

Trong năm qua, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực 

hiện vai trò, nhiệm vụ quản trị của công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt 

động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.  

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc 

kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua: 

- Giám sát công tác lãnh đạo của Tổng Giám đốc công ty và đánh giá tình 

hình sản xuất kinh doanh hàng quý, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc; đưa ra các biện pháp khắc phục khó khăn trong tình hình kinh tế đất 

nước vẫn chưa được ổn định; nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và 

phân phối cổ tức cho cổ đông. 

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, 

văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT. 
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- Trực tiếp chỉ đạo và có ý kiến đối với Ban điều hành trong một số vấn 

đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD. 

Đánh giá công tác năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 

nghiêm túc nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của mình, hoàn thành nhiệm vụ 

mà Đại hội đồng cổ đông giao phó. Hội đồng quản trị cũng đề nghị Đại hội đồng 

cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán do Tổng giám 

đốc trình bày. 

Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

Năm 2015, HĐQT Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP đã họp 05 

phiên họp và tổ chức 03 lần xin ý kiến bằng văn bản để HĐQT thông qua một số 

vấn đề thuộc thẩm quyền. 

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên HĐQT thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công 

ty. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên về các vấn đề được nêu 

trong cuộc họp, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định. Cụ thể như sau: 

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 28/1/2015: Thông qua các chỉ tiêu kế 

hoạch  2015, công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Thống nhất chủ trương điều 

chỉnh, bổ sung Điều lệ của TCT phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và hoạt 

động thực tế;  Thống nhất chủ trương thoái vốn tại công ty BIDINA; Thống nhất 

chủ trương thu hút đầu tư thứ cấp tại các CCN; 

 - Nghị quyết số 9/NQ-HĐQT ngày 25/2/2015: Thông qua phương án đầu 

tư Mở rộng quy mô chế biến gỗ của Tổng Công ty PISICO; 

 - Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 24/3/2015: Thông qua một số nội 

dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 theo quy định của Điều lệ TCT; 

 - Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 3/6/2015: Thống nhất thông qua kế 

hoạch quỹ lương 2015 của TCT;  Thông qua chủ trương về nhân sự, bổ nhiệm 

lại và bổ nhiệm mới các chức danh;  Thông qua chủ trương xây dựng Quy chế 

Quản trị của TCT và đề án phát triển nguồn nhân lực tầm nhìn dài hạn sau 2018; 

Thông qua chủ trương tiếp tục ứng vốn kịp thời cho BIDINA; 

- Quyết định số 31/NQ-HĐQT ngày 29/6/2015: về việc phê duyệt Phương 

án: Mở rộng quy mô chế biến gỗ của Tổng công ty PISICO;  

- Quyết định số 33/NQ-HĐQT ngày 10/7/2015: về việc công bố kết quả 

xếp loại doanh nghiệp, xếp loại kết quả hoạt động thành viên quản lý, điều hành 

và kiểm soát TCT PISICO năm 2014; 

- Quyết định số 36/NQ-HĐQT ngày 16/7/2015: về việc chi quỹ thưởng 

các thành viên, quản lý điều hành năm 2014; 

- Quyết Định số 39/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2015: về việc phê duyệt quỹ 

tiền lương thực hiện năm 2014; 



32 

 

- Quyết Định số 45/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2015: về việc xếp hạng doanh 

nghiệp đối với TCT PISICO; 

- Quyết Định số 46/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2015: về việc xếp hạng doanh 

nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn – là công ty 

con 100% vốn do PISICO sở hữu; 

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 25/9/2015: Thông qua giải pháp điều 

hành những tháng cuối năm 2015 của Ban điều hành Tổng công ty PISICO; 

Thông qua quy chế quản trị của TCTY PISICO; Thống nhất chủ trương chuyển 

đổi nghiên cứu đầu tư tại mỏ Núi Hát, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định; 

Thống nhất chủ trương thoái vốn của PISICO tại Công ty CP Tinh bột sắn Bình 

Định; Thống nhất chủ trương phát triển ngành nghề tại XNHT: đầu tư xây dựng 

công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng; Thống nhất chủ trương xây dựng 

đề án phát triển nguồn nhân lực tầm nhìn dài hạn sau 2018 và rà soát đánh giá 

người đại diện phần vốn của PISICO tại các đơn vị để có cơ sở phân công lại phù 

hợp với năng lực sở trường của người đại diện tại các đơn vị thành viên; Thống 

nhất chủ trương tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô rừng và đất trồng rừng; 

- Quyết Định số 52/QĐ-HĐQT ngày 9/10/2015: về việc cử Người đại 

diện quản lý phần vốn của TCT PISICO tại đơn vị được hình thành từ dự án 

khai thác đá vật liệu xây dựng tại mỏ đá Núi Hát, xã Phước An, Tuy Phước, 

Bình Định; 

- Quyết Định số 52/QĐ-HĐQT ngày 20/11/2015: phê duyệt và ban hành 

quy chế Quản trị TCT PISICO; 

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 30/12/2015: Thống nhất thông qua 

quy chế Công bố thông tin; Thống nhất giá tham chiếu của cổ phiếu PISICO 

ngày đầu tiên giao dịch trên thị trường UPCOM, giá 10.000 đồng/CP; Thống 

nhất nâng bậc lương đối với viên chức quản lý đang điều hành tại TCT; Thống 

nhất danh sách đề nghị xét khen thưởng năm 2015 của CBCNV Tổng công ty; 

Thống nhất tăng VĐL tại Công ty BIDINA từ 150 lên 170 tỷ đồng; Rà soát và 

phân công lại người đại diện của PISICO tại các đơn vị cho phù hợp với năng 

lực sở trường của từng người đại diện vốn của PISICO;  

- Quyết Định số 63/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2015: về việc góp vốn thành lập 

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng PISICO, trong đó PISICO góp 35% VĐL tại 

đơn vị. 

1.4  Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 

không 

1.5  Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không 

2. Ban kiểm soát 

2.1  Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 
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Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần được 

Đại hội cổ đông thành lập Tổng công ty bầu ngày 26 tháng 01 năm 2014 gồm có 

03 thành viên: 

Họ và tên Chức vụ Cổ phần sở hữu (%) 

Nguyễn Trọng Phước Trưởng BKS 0 

Nguyễn Tấn Bảo Toàn Thành viên 0,0182 

Nguyễn Thị Như Ý Thành viên 0 

2.2  Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Năm 2015, BKS đã tổ chức họp 3 cuộc họp để phân công các thành viên 

thực hiện công việc theo yêu cầu từng thời điểm, thông qua kế hoạch kiểm tra, 

giám sát  định kỳ năm 2015 và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của cổ đông và 

chủ sở hữu, đồng thời thông qua kết quả kiểm tra, giám sát của BKS sau khi 

thực hiện. Cụ thể như sau: 

- Đã thực hiện công tác kiểm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, thẩm 

định báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty đã được soát xét và kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L - Chi nhánh Miền Trung; Giám sát, kiểm tra 

tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, 

điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2015 theo Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ thường niên đối với HĐQT và Ban điều hành để trình ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2016. 

- Thực hiện kiểm tra đột xuất tình hình quản lý, sử dụng vốn và hạch toán 

kế toán theo yêu cầu của cổ đông và chủ sở hữu tại các công ty liên doanh liên 

kết và đơn vị trực thuộc Tổng công ty. 

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành  và thực hiện các nghị quyết, quyết 

định của HĐQT và Ban điều hành; 

Ngoài ra, Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp 

ý, vào các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT. 

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ 

của HĐQT, Ban điều hành cũng như các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực 

thuộc để Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.  

- Về tiền lương và thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ thường niên 2015 và Quy chế trả lương của Tổng công ty (trong năm tài 

chính  BKS đã nhận 80% tiền lương, thù lao theo kế hoạch năm 2015 là 

201,6/252 triệu đồng). 

- Về phần đánh giá từng thành viên BKS: Năm 2015, các thành viên đã 

nghiêm túc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm trong việc thực thi  nhiệm vụ được 
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giao một cách trung thực, khách quan với tinh thần vì lợi ích của cổ đông và chủ 

sở hữu theo quy định của pháp luật. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng giám đốc và Ban kiểm soát 

3.1  Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích nhận trong năm 2015 

St

t 
Họ và Tên Chức danh 

Lương, thưởng, 

thù lao, các 

khoản lợi ích 

(/năm) 

Ghi chú 

1 Nguyễn Đức Huyện CT HĐQT 815.998.470 
 

2 Nguyễn Tấn Binh 
TGĐ, TV 

HĐQT 
833.581.100 

 

3 Phùng Văn Nguyên 
P.TGĐ, TV 

HĐQT 
625.143.286 

 

4 Lê Trung Hậu TV HĐQT 91.100.000 
Thù lao nhận 100% 

+ tiền thưởng 2014 

5 Đồng Thị Ánh TV HĐQT 83.900.000 
Thù lao nhận 80% + 

tiền thưởng 2014 

6 Phan Hữu Bạn P.TGĐ 652.215.269 
 

7 Nguyễn Thị Ngọc Anh P.TGĐ 674.052.265 
 

8 Nguyễn Trọng Phước 
Trưởng 

BKS 
289.635.761 

 

9 Nguyễn Tấn Bảo Toàn TV BKS 19.400.000 
Thù lao nhận 80% + 

tiền thưởng 2014 

10 Nguyễn Thị Như Ý TV BKS 19.400.000 
Thù lao nhận 80% + 

tiền thưởng 2014 

3.2  Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không 

3.3  Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không 

3.4  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: không có nội dung 

chưa thực hiện được. 
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VI - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán 
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2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 
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