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I. THÔNG ĐIỆP 

 

 

 

TẦM NHÌN        

 Kế thừa và phát huy truyền thống từ các thế hệ trƣớc, Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Thủy sản Miễn Trung phấn đấu trở thành đơn vị chế biến và xuất 

khẩu thủy sản dẫn đầu ở miền Trung Việt Nam, hƣớng đến vị thế một trong 

những công ty xuất khẩu Thủy sản hàng đầu của Việt Nam.  

SỨ MỆNH 

 Đối với thị trƣờng: Cung cấp cho thị trƣờng những sản phẩm chất lƣợng chất 

lƣợng cao đẳng cấp quốc tế với giá cả cạnh tranh. 

 Đối với khách hàng và đối tác: Cam kết trở thành “ngƣời đồng hành tin cậy” 

dựa trên tinh thần hợp tác cùng phát triển. 

 Đối với xã hội: Hài hòa tổng thể các lợi ích của công ty và xã hội, tích cực đóng 

góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và Tổ quốc. 

 Đối với nhân viên: Xây dựng môi trƣờng làm việc năng động và nhân văn, tạo 

điều kiện thu nhập ổn định, thỏa đáng về vật chất và tinh thần. 
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Thông điệp của Tổng Giám đốc:  

 

Qúy vị kính mến, 

   Năm 2015 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với ngành thủy sản, đặc biệt là lĩnh 

vực chế biến, vẫn còn đó những thách thức về việc thiếu nguyên liệu cho các nhà máy chế 

biến tôm xuất khẩu làm cho giá thành sản xuất các sản phẩm tôm của Việt Nam tăng cao, khả 

năng cạnh tranh suy giảm. Mặt khác nền kinh tế thế giới vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi 

khủng hoảng, trong khi đó đồng Yên Nhật và đồng Euro mất giá mạnh, đã làm cho một số 

công ty nhập khẩu lớn của Nhật và Châu Âu hạn chế tiêu thụ mặt hàng tôm. Bên cạnh đó, thị 

phần năm 2015 của Công ty cũng bị suy giảm mạnh do công ty tạm mất cơ hội đưa sản phẩm 

vào thị trường Mỹ bởi ảnh hưởng của vụ kiện chống bán phá giá 

Nhận thức được điều đó, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân 

viên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung ra sức cố gắng thực thi những 

hành động cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới mục tiêu phát triển bền 

vững, ổn định và hiệu quả. Kết quả hoạt động năm 2015 là thành quả của sự gắn kết chặt chẽ 

và xuyên suốt trong chiến lược và hành động, sự định hướng của ban lãnh đạo, sự cam kết và 

nỗ lực không ngừng của mỗi nhân viên, sự tin cậy của các cổ đông trong chiến lược phát triển 

của công ty, sự tin yêu của người tiêu dùng và sự hợp tác, chia sẻ cùng phát triển của các 

khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác. Năm 2016, mặc dù chưa hoàn toàn vượt qua được 

khó khăn, vẫn trực tiếp đối mặt với những việc thiếu nguồn cung ứng nguyên liệu, sự phát 

triển mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh nhưng chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục là một năm 

thành công của Seadanang nhờ vào bề dày kinh nghiệm, lợi thế về thị trường, kế hoạch sản 

xuất phù hợp và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên. 

Với định hướng chiến lược và các chiến lược tình thế cụ thể trong từng giai đoạn phát triển 

Seadanang hoàn toàn có thể tự tin hướng đến vị trí của một trong những công ty chế biến và 

xuất khẩu thủy sản hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó lòng tự hào về quá khứ huy hoàng và 

thành công vượt trội của SeaDanang, cùng với bề dày kinh nghiệm trong sản xuất, sự tin 

tưởng của khách hàng và sự sự đồng lòng thấu hiểu và sẻ chia của cán bộ công nhân viên và 

các cổ đông sẽ giúp Seadanang đẩy lùi các khó khăn phía trước để thực hiện thành công các 

kế hoạch đề ra, hướng đến sự phát triển bền vững. 

Nhân dịp này Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công 

ty xin gửi lời cảm ơn tới các đối tác, khách hàng, các cơ quan hữu quan và toàn thể cổ đông 

về sự hợp tác giúp đỡ và tin tưởng đối với công ty Seadanang trong suốt thời gian qua.  

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc kính chúc toàn thể cổ đông và cán bộ công 

nhân viên công ty thủy sản Seadanang cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành 

đạt. 

Trân trọng kính chào!  

Tổng Giám đốc                                                                                          

Nguyễn Hoàng Giang 
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II. THÔNG TIN CHUNG 

1. Quá trình hình thành và phát triển 

26/02/1983 

 Chi nhánh Xuất Khẩu Thuỷ Sản Đà Nẵng, tiền thân của Công ty XNK Thuỷ 

Sản Miền Trung thành lập. 

31/3/1993 

 Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung đƣợc thành lập theo quyết định số 242/TS-

QĐ của Bộ Thủy Sản, là doanh nghiệp nhà nƣớc, hạch toán độc lập. Công ty có 

quyền tự chủ kinh doanh, tự chủ về tài chính.  

21/10/2005   

 Công ty XNK Thuỷ Sản Miền Trung thực hiện cổ phần hoá theo chủ trƣơng của 

nhà nƣớc về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, theo quyết định số 1226/QĐ-BTS 

Bộ Thủy Sản. 

09/12/2006 

 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần 

XNK Thuỷ Sản Miền Trung.  

 

♦ Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY 

SẢN MIỀN TRUNG 

♦ Tên giao dịch : SEADANANG 

♦ Giấy ĐKKD : Số 0400100778 cấp lần đầu ngày 14/12/2006, thay đổi 

lần thứ 16 ngày 25/02/2016 

♦ Vốn điều lệ : 100 000 000 000đ  Một tr m tỷ đồng   

♦ Địa chỉ : 01  i Quốc Hƣng, PhƣờngTh  Quang, Quận Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng 

♦ Số điện thoại : (84.511) 3823041/ 3824160 

♦ Số fax             : (84.511) 3823769/ 3921958 

♦ Email : info@seadanang.com.vn 

♦ Website : www.seadanang.com.vn 

♦ Mã cổ phiếu : SPD 

♦ Sàn giao dịch : UPCoM 

mailto:info@seadanang.com.vn
http://www.seadanang.com.vn/
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01/01/2007 

 Công ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản Miền Trung chính thức đi vào hoạt động với 

vốn điều lệ 55 tỷ đồng. 

Năm 2008 

      * Ngày 22/09/2008, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nƣớc ra quyết định cấp giấy chứng 

nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, 

số 335/UBCK-GCN.  

      * Ngày 04/11/2008, Công ty đã thực hiện t ng vốn điều lệ lên mức 75,6 tỷ đồng và 

đã có báo cáo bằng v n bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nƣớc về kết quả chào bán 

cổ phiếu ra công chúng. 

Năm 2010 

     * Ngày 16/03/2010, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận giao dịch cổ 

phiếu của Seaprodex Danang (mã SPD) trên sàn UpCom; 

     * Ngày 22/04/2010, Công ty đã có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn UpCom. 

Năm 2012 

     * Ngày 24/03/2012, Công ty đã kết th c đợt t ng vốn điều lệ t  75,6 tỷ đồng lên 

100 tỷ đồng và đã có báo cáo bằng v n bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nƣớc về kết 

quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. 

     * Ngày 11/04/2012, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đ ng 

k  giao dịch cổ phiếu của Seaprodex Danang (mã SPD) trên sàn UpCom  Quyết định 

101/QĐ-SGDHN).  

    * Ngày 03/05/2012, Công ty đã có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn UpCom sau khi 

bổ sung cổ phiếu giao dịch  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2015 
 

7 

 

Năm 2015 

 Ngày 23/ 7/2015 Chuyển đổi t  Công ty có vốn nhà nƣớc chi phối sang công ty 

cổ phần nhà nƣớc không chi phối 

 Ngày 14/10/2015 bổ nhiệm lại HĐQT và các vị trí quản lý cấp cao của công ty. 

 Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Nhân Sự - Thay đổi tên viết tắt của công ty t  

Seaprodex Đà Nẵng thành Seadanang và thay đổi logo công ty. 

 ĐHCĐ bất thƣờng 12/2015 thông qua phƣơng án phát hành riêng lẻ 2 triệu CP, 

t ng VĐL t  100 tỷ lên 120 tỷ đồng 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:  

 Ngành nghề kinh doanh chính: 

 Chế biến, xuất khẩu thủy sản đông lạnh  Tôm, cá, mực) 

 Kinh doanh vật tƣ nhập khẩu  Hạt nhựa, giấy, sắt th p, hóa chất     

 Sản xuất kinh doanh thức  n nuôi thủy sản 

 Dịch vụ cho thuê kho lạnh 

 Địa điểm kinh doanh:  

 Thành phố Đà Nẵng  hoạt động chế biến, xuất khẩu thủy sản   

 Thành phố Hồ Ch  Minh  hoạt động kinh doanh vật tƣ nhập khẩu  

 Tỉnh Quảng Nam (hoạt động sản xuất chế biến thức  n nuôi thủy sản). 

 Thành phố Hải phòng (hoạt động kinh doanh nhập khẩu) 
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MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY: 

  

            Bikini Denmark Amaebi                     CPTO Vannamei 

  

                 Nobashi Vannamei          HLSO Argentine Red Shrimps 

  

                  PTO Russia Amaebi                   PDTO Vanamei skewer 
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                      Nobashi Ebi                        PDTO Vannamei 

  

                  PD Vanamei skewer                         Sushi Vannamei 

  

                     PD Vannamei                           Hiraki Ebi 
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                    Nanban Sushi                           CP Vannamei 

  

                Tachiuo fillet attached                         Salmon Kirimi 

  

                  Yellow tail Kirimi                        Tachiuo Karaage 
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              Itoyori fillet attached                    Mahi Mahi Kirimi 

  

            Takasago fillet attached                   Kamasu fillet attached 

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

a. Mô hình quản trị: 

Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: Đại hội đồng cổ đông;  an Kiểm soát, Hội 

đồng Quản trị; Ban Điều hành. 

 Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất 

của Công ty, có quyền quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc 

Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.  

 Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn 

quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đ ch, quyền lợi 

của Công ty, tr  những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông  Hội đồng 

quản trị thƣờng xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và 

hoạt động quản lý rủi ro của Công ty. Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 ngƣời do 

Đại hội đồng cổ đông bầu ra.  

 Ban kiểm soát: Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, 

giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm 
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soát nội bộ của Công ty. Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng n m, kiểm 

tra t ng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban 

kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của 

chứng t , sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm 

soát nội bộ. Ban kiểm soát của công ty có 03 ngƣời do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.  

 Ban Điều hành: Gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc 

là ngƣời quản l  điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty;  

giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc   TGĐ và PTGĐ do Hội đồng 

quản trị bổ nhiệm. 

    b. Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 Cơ cấu bộ máy quản l  Công ty đƣợc xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý 

theo các khối chức n ng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.  

 Tổng Giám đốc Công ty quản l , điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền 

để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của Công ty thông qua các Phó Tổng Giám 

đốc nhƣ sau: 

  Khối Sản xuất – Kinh doanh: Gồm  an Sản xuất –xuất khẩu;  an Quản l  chất 

lƣợng,  an Thiết bị - Cơ điện,  an Dịch vụ Kho vận  

  Khối Nghiệp vụ tổng hợp: Gồm  an Tài ch nh,  an Nhân sự-Hành ch nh  

+ Các chi nhánh: Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Ch  Minh; Chi nhánh Công ty- 

Công ty Chế biến và  K Thủy Sản Th  Quang, Chi nhánh- Công ty Phát triển Nguồn 

Lợi Thủy Sản; Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng (đã ng ng hoạt động t  ngày 

01/01/2016). 
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Chúng tôi luôn chế biến sản phẩm theo đúng quy trình chuẩn                    Vệ sinh ATTP luôn được chúng tôi đặt làm hàng đầu 

 



 

 

 

 

c. Các công ty liên kết:   

Đơn vị li n kết đến 31/12/2015 Vốn góp của Công ty đến 31/12/2014  

Công ty  

li n kết 
    Địa ch  

  nh vực sản 

 uất kinh 

doanh ch nh 

Vốn điều 

lệ (tr.đ) 

Số vốn góp 

(tr.đ) 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

CP sở 

hữu 

(CP) 

Cty CP Thuỷ 

sản 584 Nha 

Trang   

584 Lê Hồng 

Phong- Tp Nha 

Trang 

Sản xuất kinh 

doanh nƣớc 

mắm 

21.260    2.860  22,35% 475.213  

TỔNG     2.860     

 

d. Định hƣớng phát triển 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

Công ty xác định tr ng tâm hoạt động của Công ty là chế biến - xuất khẩu thủy sản với 

phƣơng châm “sự hài lòng của khách hàng là thành công của công ty”, tiếp tục tái cấu trúc 

công ty nhằm khai thác có hiệu quả tài sản hiện có, bảo toàn vốn và thực hiện mạnh mẽ mục 

tiêu t ng hiệu quả kinh doanh. 

 Các mục ti u đối với môi trƣờng, xã hội và cộng đồng của Công ty: 

- Công ty quan tâm đến việc phấn đấu đạt các tiêu chuẩn quốc tế về quản l  chất lƣợng và 

môi trƣờng  

- Các nhà máy của Seadanang luôn phấn đấu tạo ra một môi trƣờng làm việc an toàn và 

sạch sẽ.  

Bên cạnh đó, công ty đầu tƣ những máy móc thiết bị tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu và điện 

n ng góp phần giảm thải các khí gây hiệu ứng nhà k nh nhƣ carbon dioxide, methane… 

- Là một công ty chuyên sản xuất chế biến thủy hải sản, Seadanang  không chỉ chú tr ng về 

vệ sinh thực phẩm làm ra mà còn đặt yếu tố thân thiện với môi trƣờng lên hàng đầu. 

- Tất cả các nhà máy của Seadanang đều thực hiện đầy đủ các quy định, yêu cầu về các 

đánh giá tác động đối với môi trƣờng. 

- Nhà máy đã đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải đ ng quy định. 

- Nhà máy ƣu tiên sử dụng các loại bao bì thân thiện với môi trƣờng:  công ty sử dụng bao 

bì có tr ng lƣợng nhẹ, có thể tái chế hoặc có thể tự hủy để bảo vệ môi trƣờng. 
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- T ng bƣớc nâng cao đời sống ngƣời lao động về vật chất và tinh thần, đảm bảo việc làm 

cho ngƣời lao động, những chế độ liên quan đến Nhân sự để tạo nên những  giá trị cốt l i. 

- Sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, phát triển bền 

vững và có trách nhiệm với xã hội  đối với ngƣời tiêu dùng và đối với cán bộ công nhân 

viên). 

 

“SEADANANG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LẤY CON NGƯỜI LÀM TRỌNG TÂM, CHẤT 

LƯỢNG SẢN PHẨM LÀM ĐỊNH HƯỚNG VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI LÀM ƯU TIÊN” 
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 c. Các rủi ro 

Rủi ro kinh tế 

    Môi trƣờng kinh tế với những nhân tố cơ bản nhƣ tốc độ t ng trƣởng kinh tế, chỉ số lạm 

phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái… là yếu tố khách quan nhƣng tác động trực tiếp đến sự phát 

triển của m i ngành sản xuất, dịch vụ cũng nhƣ m i doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty chịu ảnh hƣởng trực tiếp t  những biến động vĩ mô nói trên của 

nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế thế giới do các Công ty trực tiếp nhập khẩu vật tƣ và xuất 

khẩu hàng hóa ra thị trƣờng thế giới, điển hình là thị trƣờng Nhật, EU... 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

N m 2015 kết thúc với tình hình kinh tế thế giới chƣa thực sự thoát khỏi khủng hoảng, 

các tổ chức tài chính liên tục đƣa các các điều chỉnh “giảm” đối với tốc độ t ng trƣởng 

của kinh tế thế giới và hầu hết các nƣớc. Đặc biệt trong những tháng cuối n m 2015, thế 

giới đang chứng kiến các sự kiện mất ổn định mới, làm t ng lên nỗi lo ngại ảnh hƣởng 

xấu đến bức tranh chung của kinh tế thế giới trong trung hạn. Mặc dù vậy, nền kinh tế 

Việt Nam vẫn nằm trong số ít quốc gia có tốc độ phục hồi ấn tƣợng. Theo Tổng cục 

Thống kê (GSO), tổng sản phẩm trong nƣớc  GDP  n m 2015 của Việt Nam t ng 6,68% 

so với n m 2014  Mức t ng trƣởng này cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức t ng 

cao nhất trong 05 n m t  2011-2014, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét. 

Những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cũng đã tác động tích cực đến hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

 Tình hình lạm phát 

     Sau giai đoạn lạm phát gia t ng 2004 – 2011, t  2012 tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam bắt 

đầu ổn định ở mức dƣới 7%, thậm chí lạm phát n m 2014 còn thấp hơn t ng trƣởng kinh 

tế  N m 2015, chỉ số CPI của Việt Nam thấp kỷ lục trong vòng 15 n m kể t  n m 2001, 

t ng 0,63% so với n m 2014, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5% của Quốc hội đặt ra. 

CPI giữ ở mức thấp và ổn định tạo điều kiện cho các chính sách tiền tệ tích cực, kích thích 

sản xuất kinh doanh phát triển và tạo điều kiện cho chi phí sản xuất giảm dẫn tới hiệu quả 

kinh doanh của công ty t ng cao  

 Lãi suất 

     Là một đơn vị xuất khẩu lớn thƣờng xuyên vay vốn lƣu động t  các ngân hàng thƣơng 

mại nên một sự biến động nhỏ của lãi suất ngân hàng cũng sẽ gây nên những rủi ro nhất 

định cho Công ty. 



                                                                      BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2015 
 

18 

 

      Trong những n m qua, lãi suất cho vay của các ngân hàng có xu hƣớng giảm. Mặt 

bằng lãi suất n m 2014 đã giảm 1,5 - 2%/ n m so với cuối n m 2013   ƣớc sang n m 

2015, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm khoảng 0,3% so với n m 2014  Lãi suất giảm tạo 

điều kiện thuận lợi cho Công ty có cơ hội tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn  

 Tỷ giá hối đoái 

     Tỷ giá hối đoái đóng một vai trò vô cùng quan tr ng trong các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu, đặc biệt đối với SEADANANG khi 100% doanh thu lĩnh vực chế biến thủy 

sản đến t  xuất khẩu.  

     N m 2015 là một n m biến động đầy kịch t ch đối với tình hình tỷ giá hối đoái trên 

toàn cầu. Cuối n m 2015, thế giới chứng kiến Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ 

trong khi Mỹ lại quyết định nới lỏng tiền tệ và t ng lãi suất USD. Hàng loạt các quốc gia, 

trong đó có cả các quốc gia chuyên xuất khẩu thủy sản nhƣ Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, 

Phillipin…, phá giá đồng nội tệ của mình theo sự trƣợt giá của đồng Nhân dân tệ khiến 

cho xuất khẩu của các quốc gia này đƣợc hƣởng lợi rất nhiều. Việt Nam cũng phá giá 

nhƣng mức trƣợt giá rất thấp chỉ khoảng 5% khiến cho xuất khẩu bị ảnh hƣởng nặng nề, 

thâm hụt cán cân xuất khẩu. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, trong đó có Seadanang 

cũng chịu ảnh hƣởng giảm kim ngạch và doanh thu xuất khẩu. 

     Rủi ro luật pháp 

     Rủi ro về luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh hƣởng chung đến toàn ngành. 

Những thay đổi trong chính sách quản l  vĩ mô của Chính phủ đều có những tác động 

nhất định đến hoạt động của Công ty. 

    Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung là công ty đại chung quy mô 

lớn có cổ phiếu giao dịch tại sàn giao dịch UPCoM, m i hoạt động của Công ty đƣợc điều 

chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, nghị định thông tƣ và các v n bản liên 

quan  Ngoài ra, do đặc thù là một doanh nghiệp xuất nhập khẩu nên hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty cũng chịu sự quản lý trực tiếp của các v n bản luật liên quan đến 

xuất nhập khẩu. Chính vì vậy, việc thay đổi, ban hành ch nh sách quy định mới có thể ảnh 

hƣởng tới hoạt động của công ty 

     Thời gian qua, mặc d   đã cố gắng xây dựng một môi trƣờng pháp lý cởi mở, nhƣng 

Hệ thống pháp luật của Việt nam hiện nay thiếu tính ổn định và không nhất quán, các v n 

bản hƣớng dẫn thi hành không đầy đủ, thiếu tính cập nhật, chồng chéo, chắp vá. Việc áp 

dụng pháp luật vào thực tế cuộc sống còn nhiều bất cập, tính thực thi không cao, do vậy 

sẽ ảnh hƣởng đến công tác hoạch định chiến lƣợc phát triển dài hạn của công ty. 
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Rủi ro đặc thù 

 Rủi ro về nguyên liệu:  

    Một yếu tố rủi ro quan tr ng trong hoạt động sản xuất chế biến của Seadanang đó là 

nguyên liệu đầu vào (tôm thẻ chân trắng   Nhƣ vậy phần lớn sự biến đổi tích cực hay 

tiêu cực nào của nguồn nguyên liệu đều ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất của Công ty. 

    Tôm thẻ chân trắng đƣợc nuôi nhiều ở d c duyên hải miền Trung và Đồng bằng 

Sông Cửu Long. Tuy nhiên, việc phát triển manh mún, tự phát, dùng kháng sinh không 

kiểm soát dẫn đến môi trƣờng ô nhiễm, mất mùa và dịch bệnh trong quá trình nuôi tôm. 

Hiện tại, diện tích nuôi tôm ở Miền Trung đã bị thu hẹp đáng kể, là một lý do khiến cho 

giá tôm ở Miền Trung luôn cao hơn sơ với Đồng bằng Sông Cửu Long.  

    Bên cạnh đó, việc thu mua ồ ạt tôm nói riêng và thủy hải sản nói chung của thƣơng 

lái Trung Quốc đã khiến cho tôm thẻ chân trắng ở địa bàn miền Trung đã khan hiếm 

nay lại càng khan hiếm hơn, giá cả liên tục t ng cao ngay cả trong những thời điểm thu 

hoạch chính của bà con nông dân. 

     Chính vì vậy, sự thiếu hụt nguyên liệu luôn là một rủi ro thƣờng trực của Công ty 

Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung . 

 Rủi ro về thị trường tiêu thụ:  

     Sản phẩm của Công ty chủ yếu xuất khẩu sang Nhật Bản và EU. Mỗi thị trƣờng có 

nhu cầu riêng về kích cỡ, màu sắc, chất lƣợng, chủng loại sản phẩm. Thói quen tiêu 

dùng của mỗi nƣớc chính là rào cản thâm nhập thị trƣờng cũng nhƣ quyết định sự tồn 

tại và phát triển của sản phẩm.  

    Sản phẩm thủy sản chế biến chịu tác động khắt khe về vệ sinh và an toàn chất lƣợng. 

Hiện nay toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm của SEADANANG đƣợc thực hiện theo 

những hệ thống quản lý chất lƣợng phù hợp với yêu cầu của những thị trƣờng nhập 

khẩu, đặc biệt là thị trƣờng Nhật Bản nổi tiếng khó tính về chất lƣợng hàng hóa. Tuy 

nhiên, nếu có sự thay đổi về tiêu chuẩn chất lƣợng, chỉ số hóa chất trong sản phẩm của 

các thị trƣờng tiêu thụ, thì sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong sản xuất và t ng thêm chi ph  

của Công ty. 

 Rủi ro về hoạt động xuất khẩu:  

     Trong quá trình xuất khẩu, một số rủi ro có thể xảy ra nhƣ vận chuyển chậm làm hƣ 

hỏng sản phẩm, quy cách chƣa đáp ứng yêu cầu, loại sản phẩm chƣa phù hợp, sản 

phẩm có thể bị trả lại hoặc phải bán giảm giá  Điều đó có thể tác động tới hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 
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Rủi ro khác 

    Các rủi ro bất khả kháng nhƣ chiến tranh, thiên tai, địch h a, hỏa hoạn… nếu xảy ra 

sẽ gây thiệt hại về tài sản, con ngƣời và tình hình hoạt động chung của Công ty  Đây là 

những rủi ro không thể loại tr  nhƣng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thƣờng xuyên 

nắm bắt kịp thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy,… 

đồng thời lên kế hoạch điều hành công việc một cách tối ƣu, thƣờng xuyên tham gia 

mua bảo hiểm cho hàng hoá và tài sản của Công ty. 

   

 

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Ch  tiêu ĐVT 2014 2015 Tăng/giảm (%) 

1. Tổng doanh thu Triệu đồng 1.491.469 1.315.151 88,18 

2. Kim ngạch XNK Triệu USD 65,82 46,48 70,62 

           Xuất khẩu Triệu USD 36,38 27,323 75,10 

           Nhập Khẩu Triệu USD 29,44 19,158 65,07 

3. Lợi nhuận HĐ kinh doanh Triệu đồng 7.489 7.208 96,24 

4. Lợi nhuận khác Triệu đồng 588 1.071 182,14 

5. Lợi nhuận trƣớc thuế Triệu đồng 8.077 8.280 102,51 

6. Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 6.494 6.712 103,36 

      

Nh n chung, Công ty đạt kế hoạch đƣợc đại hội đồng cổ đông giao thực hiện cho n m 2015, 

nhƣng Công ty vẫn còn nhiều khó kh n t  hàng tồn kho và công nợ trong kinh doanh vật tƣ 

của Chi nhánh Hải Phòng, nên d  rất cố gắng để đạt đa số các chỉ tiêu kế hoạch đƣợc Đại hội 

cổ đông giao, việc làm và đời sống ngƣời lao động đƣợc đảm bảo, nhƣng khó kh n vẫn còn  
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Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 46,48 triệu USD, đạt 91,68% kế hoạch; tổng doanh thu đạt 

1.326,12 tỷ đồng vƣợt 10,51% kế hoạch; lợi nhuận đạt 8,28 tỷ đồng, vƣợt 3,54% so với kế 

hoạch và t ng 3,47% so với n m 2014. 

2. Tổ chức và nhân sự  

 Danh sách Ban Điều hành 

STT Họ và tên Chức vụ Số cổ phần sở hữu  

1 Nguyễn Hoàng Giang Tổng Giám đốc 2.141.100 

2 Trần Nhƣ Thiên Mỵ Phó Tổng Giám đốc 25.000 

3 Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 33.690 

4 Nguyễn Minh Chánh Phó Tổng Giám đốc 22.000 

5 Lê Thanh Phƣơng Kế toán trƣởng 6.000 

 

 

 Tóm tắt sơ yếu lý lịch Ban Điều hành 

1- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Tổng Giám đốc 

1. H  và tên : NGUYỄN HOÀNG GIANG 

3. N m sinh : 13/07/1980 

4  Nơi sinh : Thƣờng Tín, TP Hà Nội 

5. Số CMND :111541484, Nơi cấp: Hà Nội,  

Ngày cấp: 03/02/2012 

6. Quốc tịch : Việt Nam 

7. Dân tộc : Kinh 

8. Quê quán :Xã Ng c Sơn – huyện Kim 

Bảng – tỉnh Hà Nam 

9  Địa chỉ thƣờng trú :P412-CT20C Khu đô thị Việt 

Hƣng, Giang   iên, quận 

Long Biên, TP Hà Nội. 

10  Tr nh độ  : Thạc sĩ 
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 11. Quá trình công tác 

Thời gian 

 
T n đơn vị 

 

Chức vụ, vị trí công việc 

 

10/2002 - 06/2007  ƣu điện Hà Nội Trƣởng bộ phận Chế độ Tài 

chính & Kế toán tổng hợp – 

Phòng Tài chính kế toán 

07/2007 - 02/2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Phó Phòng Tƣ vấn 

02/2008 – 04/2010 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn Thành viên Ban Kiểm soát 

03/2010 - 02/2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân 

hàng Sài Gòn Thƣơng T n 

Phó giám đốc Chi nhánh Hà 

Nội; Phó Giám đốc Khối Ngân 

hàng Đầu tƣ; Giám đốc khối tƣ 

vấn TCDN 

04/2010 – 06/2012 Công ty Cổ phần Th p Đ nh Vũ Thành viên HĐQT 

03/2012 – 01/2013 Công ty Cổ phần Bamboo Capital Giám đốc Tƣ vấn 

03/2012 – 04/2013 Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA Thành viên Ban Kiểm soát 

02/2013 – 06/2013 Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Gia Trƣởng phòng Tƣ vấn 

06/2015 – nay Công ty Cổ phần Ngoại thƣơng và Phát 

triển Đầu tƣ Thành phố Hồ Chí Minh 

Thành viên HĐQT 

08/2015 – nay Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây 

Dựng Trƣờng Thành 

Trƣởng Ban Kiểm soát 

 

10/2015 – nay  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy 

sản Miền Trung 

Thành viên Hội đồng quản trị 

kiêm Tổng giám đốc 

12. Chức vụ tại Công ty hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

13. Chức vụ tại tổ chức khác: 1- Thành viên Hội đồng Quản trị - CT CP Ngoại 

thƣơng và Phát triển Đầu tƣ TP HCM 

2- Trƣởng Ban Kiểm soát – Công ty CP Bất động 

sản và Xây dựng Trƣờng Thành 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

17. Số cổ phần nắm giữ : 

      

2.141.000 cổ phần 

Trong đó:      -   Sở hữu cá nhân: 2.141.000 cổ phần 
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                     -  Đại diện phần vốn NN              0 cổ phần 

18. Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ 

của những ngƣời có liên quan: 

0 cổ phần 

2- Bà Trần Nhƣ Thi n Mỵ – Phó Tổng Giám đốc 

1. H  và tên : TRẦN NHƢ THIÊN MỴ 

3. N m sinh : 11/06/1969 

4  Nơi sinh : Ninh Hòa – Khánh Hòa 

5. Số CMND : 201542539,  Nơi cấp: Đà 

Nẵng, Ngày cấp: 13/05/2004 

6. Quốc tịch : Việt Nam 

7. Dân tộc : Kinh 

8. Quê quán : Ninh Hòa - Khánh Hòa 

9  Địa chỉ thƣờng trú : K31/11 Lê Hồng Phong - Đà 

Nẵng 

10  Tr nh độ  : Thạc sĩ 

11. Quá trình công tác 

Thời gian T n đơn vị Chức vụ, vị trí công việc 

11/1991-11/1993 Công ty CP  NK Thủy Sản Nha Trang Kế toán, Thanh toán quốc tế 

12/1993-01/1997 Trung Tâm thƣơng mại  NK- Công ty 

XNK Thủy sản Miền Trung 

Kế toán công nợ, hải sản, thanh 

toán quốc tế 

01/1997-10/2003 Công ty  NK Thủy Sản Miền Trung Kế toán công nợ, hải sản, thanh 

toán quốc tế 

11/2003-12/2006 Công ty  NK Thủy Sản Miền Trung Thƣ k , Trợ l  Giám đốc 

01/2007-08/2007 Công ty CP  NK Thủy sản Miền Trung Phó  an Tài ch nh-kế hoạch- 

đầu tƣ 

09/2007/12/2009 Công ty CP  NK Thủy sản Miền Trung Phó Giám đốc Công ty C   K 

Thủy sản Th  Quang – thuộc 

Công ty CP  NK Thủy Sản 

Miền Trung 

01/2010-09/2012 Công ty CP  NK Thủy Sản Miền Trung Kế toán trƣởng  

04/2011- nay Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Phó Chủ tịch HĐQT 



                                                                      BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2015 
 

24 

 

10/2012- nay Công ty CP  NK Thủy Sản Miền Trung Phó Tổng Giám đốc Công ty 

06/2015 - nay Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung Chủ tịch công đoàn Công ty 

12. Chức vụ tại Công ty hiện nay: Phó Tổng Giám đốc 

13. Chức vụ tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản 584 

Nha Trang 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

17. Số cổ phần nắm giữ : 

     Trong đó:  

25.000 cổ phần 

              -   Sở hữu cá nhân: 25.000 cổ phần 

             -  Đại diện phần vốn Nhà nước 0 cổ phần 

18. Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ 

của những ngƣời có liên quan: 

0 cổ phần 

3- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc 

 1. H  và tên : NGUYỄN ANH TUẤN 

3. N m sinh : 31/12/1970 

4  Nơi sinh : Quế Sơn, Quảng Nam 

5. Số CMND : 201140935  Nơi cấp: Đà 

Nẵng. Ngày cấp: 15/07/2010 

6. Quốc tịch : Việt Nam 

7. Dân tộc : Kinh 

8. Quê quán : Quế Sơn, Quảng Nam 

9  Địa chỉ thƣờng trú : Hoàng Đức Lƣơng, An Hải 

Bắc-Quận Sơn Trà-Đà Nẵng 

10  Tr nh độ  : Cử nhân kinh tế 
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11. Quá trình công tác 

Thời gian T n đơn vị Chức vụ, vị trí công việc 

1994 – 2001 Xí nghiệp chế thủy sản 86 Nhân viên- Phó Phòng KD 

2002 – 9/2012 Công ty chế biến xuất khẩu thủy sản Th  

Quang 

Phòng KD - Phó Giám Đốc 

Công ty 

2007 - 2012 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản 

Miền Trung 

Trƣởng Ban Kiểm Soát 

10/2012 – nay Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản 

Miền Trung 

Phó Tổng Giám Đốc 

12. Chức vụ tại Công ty hiện nay: Phó Tổng Giám đốc 

13. Chức vụ tại tổ chức khác:    thƣ Đảng ủy Công ty 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

17. Số cổ phần nắm giữ : 

     Trong đó:  

33.690 cổ phần 

              -   Sở hữu cá nhân: 33.690 cổ phần 

             -  Đại diện phần vốn Nhà nước 0 cổ phần 

18. Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ 

của những ngƣời có liên quan: 
0 cổ phần 

4- Ông Nguyễn Minh Chánh – Phó Tổng Giám đốc 

 1. H  và tên : NGUYỄN MINH CHÁNH 

 3. N m sinh : 11/09/1960 

4  Nơi sinh : Hải Châu – TP Đà Nẵng 

5. Số CMND : 200106996, Nơi cấp: Đà  

Nẵng, Ngày cấp: 15/07/2010 

6. Quốc tịch : Việt Nam 

7. Dân tộc : Kinh 

8. Quê quán : Đại Hòa – Quảng Nam 

9  Địa chỉ thƣờng trú : 50 Lê Lai, Hải Châu, ĐN 

10  Tr nh độ  : Cử nhân kinh tế 
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11. Quá trình công tác 

Thời gian T n đơn vị Chức vụ, vị trí công việc 

1983 – 1990 Phòng kế hoạch TP Đà Nẵng – QNĐN Nhân viên 

1990 – 2005 Xí nghiệp 10 – Công ty XNK thủy sản 

Miền Trung 

Phó Giám Đốc 

2005 – nay Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản 

Miền Trung 

Phó Tổng Giám Đốc 

12. Chức vụ tại Công ty hiện nay: Phó Tổng Giám đốc 

13. Chức vụ tại tổ chức khác: Không 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

17. Số cổ phần nắm giữ : 

     Trong đó:  

22.000 cổ phần 

              -   Sở hữu cá nhân: 22.000 cổ phần 

             -  Đại diện phần vốn Nhà nước 0 cổ phần 

18. Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ 

của những ngƣời có liên quan: 
0 cổ phần 

5- Ông    Thanh Phƣơng – Kế toán trƣởng 

 1. H  và tên : LÊ THANH PHƢƠNG 

 3. N m sinh : 20/10/1977 

4  Nơi sinh :  ã Điện Phƣơng, Thị xã 

Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 

5. Số CMND 201320732 Nơi cấp:Đà Nẵng   

Ngàycấp: 20/12/2008 

6. Quốc tịch : Việt Nam 

7. Dân tộc : Kinh 

8. Quê quán :  ã Điện Phƣơng, Điện Bàn, 

Tỉnh Quảng Nam 

9  Địa chỉ thƣờng trú : Số 11 Đƣờng Bình Hòa 7, 

Tổ 98, P.Khuê Trung, Quận 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. 

10  Tr nh độ  : Cử nhân kinh tế 
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11. Quá trình công tác 

Thời gian T n đơn vị Chức vụ, vị trí công việc 

2000 – 2001 Công ty  ia Đà Nẵng Nhân viên kế toán  

2002 – 2005 Chi nhánh Công ty chế biến và xuất khẩu 

thủy sản Cam Ranh thuộc Công ty XNK 

TS Miền Trung 

Phó phòng kế toán, quyền kế 

toán trƣởng. 

2007 – 10/2012 Chi nhánh Công ty chế biến và xuất khẩu 

thủy sản Th  Quang thuộc Công ty CP 

XNK TS Miền Trung 

Kế toán trƣởng 

10/2012 – nay Công ty CP XNK thủy sản Miền Trung Kế toán trƣởng 

12. Chức vụ tại Công ty hiện nay: Kế toán trƣởng 

13. Chức vụ tại tổ chức khác: Không 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

17. Số cổ phần nắm giữ : 

     Trong đó:  

6.000 cổ phần 

              -   Sở hữu cá nhân: 6.000 cổ phần 

             -  Đại diện phần vốn Nhà nước 0 cổ phần 

18. Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ 

của những ngƣời có liên quan: 
0 cổ phần 

2.1. Những thay đổi trong ban điều hành:  

             ng TH I    NAM - đƣợc bầu vào vị tr  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty t  

ngày 14/10/2015, thôi giữ vị tr  Tổng Giám đốc t  14/10/2015.  

*  ng NGUYỄN HO NG GIANG - đƣợc bổ nhiệm vào vị tr  Tổng Giám đốc điều 

hành Công ty cổ phần  uất Nhập khẩu Thủy sản Miền Trung t  14/10/2015. 

2.2. Số lƣợng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt ch nh sách và thay đổi trong ch nh sách đối 

với ngƣời lao động.  

 Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan tr ng ảnh hƣởng đến sự phát triển lâu 

dài và bền vững của công ty, chính vì vậy, Seadanang luôn đặt mục tiêu xây dựng đội 

ngũ công nhân viên có tr nh độ chuyên môn, tay nghề cao, tác phong chuyên nghiệp 

lên hàng đầu trong chiến lƣợc phát triển của m nh  T nh đến 31/12/2015, Công ty có 

931 cán bộ công nhân viên. 
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  ố lượng cán  ộ công nhân viên Công ty: 

Stt Tiêu thức phân chia 
Số lao động có mặt đến 

31/12/2015 

I Theo giới t nh 931 

1 Nữ 569 

2 Nam 362 

II Theo địa điểm, công việc : 931 

1 
C NV gián tiếp    án gián tiếp tại Công 

ty 
151 

2 Công nhân trực tiếp S  tại Công ty 738 

3 C CNV tại các chi nhánh trực thuộc 42 

III Theo loại hình hợp đồng lao động: 931 

1 HĐLĐ không xác định thời hạn  407 

2 HĐLĐ xác định thời hạn t  1-3 n m 492 

3 HĐLĐ dƣới 1 n m và LĐ h c việc 32 

IV Theo trình độ học vấn 931 

1 Trên đại h c 4 

2 Đại h c 85 

3 Cao đẳng 22 

4 Trung h c chuyên nghiệp 55 

5 Lao động phổ thông 31 

6 Công nhân kỹ thuật 734 

 Về ch nh sách cho người l o động : 

    Nhằm tạo điều kiện tốt nhất phù hợp với đặc thù sản xuất để công nhân viên phát huy tối 

đa n ng lực chuyên môn, n ng suất lao động và khả n ng sáng tạo, Seadanang luôn cố gắng 

xây dựng một môi trƣờng làm việc n ng động, thông thoáng, chuyên nghiệp và không ng ng 

hoàn thiện ch nh sách cho ngƣời lao động ngày càng tốt đẹp hơn thông qua việc thực hiện 

đ ng và đầy đủ các chế độ, ch nh sách cho ngƣời lao động theo quy định của Pháp luật nhƣ 
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Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nâng bậc nghề, các chế độ ốm đau, 

thai sản, bồi dƣỡng độc hại bằng hiện vật, thực hiện các suất  n t ng giờ, t ng ca... cụ thể:  

- Đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên của Công ty vào làm việc t  3 tháng trở lên 

đƣợc ký kết hợp đồng lao động và tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm 

thất nghiệp. 

- Thực hiện mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể cán bộ công nhân viên. 

- Nâng lƣơng, thi nâng bậc nghề cho ngƣời lao động thực hiện đ ng quy tr nh, quy định 

của pháp luật. 

- Không bố tr  lao động nữ  làm việc ở khu vực độc hại nguy hiểm. 

- Trang bị đầy đủ  HLĐ theo qui định của ngành, đảm bảo ATVS lao động 

- Thực hiện đ ng chế độ Thai sản, nuôi con nhỏ, nghỉ việc riêng … 

- Hổ trợ 100% chi ph  đào tạo, nâng cao tay nghề, thi bậc nghề cho công nhân trực tiếp 

sản xuất. 

- Trang bị trang phục, bảo hộ lao động, các phƣơng tiện bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc 

theo yêu cầu ngành nghề, đảm bảo chất lƣợng, khám sức khỏe 2 lần/ n m cho ngƣời 

lao động. 

 

 Thời gian làm việc: 

Công ty thực hiện chế độ làm việc 8 giờ/ ngày; 44 giờ/ tuần đối với nhân viên khối gián 

tiếp và 48 giờ/ tuần đối với công nhân viên khối trực tiếp sản xuất. Cán bộ công nhân viên 

đƣợc nghĩ lễ, Tết hƣởng nguyên lƣơng theo quy định hiện hành. Ngoài thời gian trên, nếu có 

công việc phát sinh do yêu cầu của khách hàng, hay để phù hợp với lịch xuất hàng, kế hoạch 

sản xuất thì thì phụ trách các phòng ban, tổ trƣởng tổ sản xuất phải bố trí sắp xếp cán bộ công 

nhân viên t ng ca để tiếp tục thực hiện các công việc trong thời gian cần thiết, nhƣng không 

quá 04 giờ/ngày và không quá 3 ngày/tuần.  

 Cán bộ công nhân viên có thời gian công tác liên tục 12 tháng trở lên ở Công ty đƣợc nghỉ 

phép hàng n m và đƣợc hƣởng nguyên lƣơng 12 ngày nghỉ phép. Mỗi 5 n m làm việc, ngƣời 

lao động sẽ đƣợc nghỉ thêm 1 ngày 
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 Chính sách lương thưởng, phúc lợi:  

Để lƣơng, thƣởng, thu nhập thực sự là đòn bẩy khuyến kh ch ngƣời lao động tích cực 

sáng tạo, nâng cao n ng suất lao động nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, 

công ty đã xây dựng hệ thống trả lƣơng khoán, trả lƣơng theo đơn giá sản phẩm sản xuất và 

trả lƣơng theo chức danh công việc trên cơ sở gắn liền chính sách tiền lƣơng với n ng suất, 

chất lƣợng và hiệu quả công việc của cán bộ công nhân viên, đảm bảo cạnh tranh với các 

doanh nghiệp c ng ngành trên địa bàn. 

Công ty luôn cố gắng tạo điều kiện để thu nhập bình quân của ngƣời lao động n m sau 

luôn cao hơn n m trƣớc. 

Ngoài tiền lƣơng, công ty còn thực hiện thƣởng cho ngƣời lao động nhân các ngày lễ 

lớn trong n m nhƣ 30/4, 1/5, 2/9, Tết Dƣơng lịch, Tết Nguyên Đán.  Bên cạnh  đó, công ty 

còn thực hiện khen thƣởng cho cán bộ công nhân viên với nhiều hình thức: thƣởng n ng suất, 

thƣởng chuyên cần, cá nhân lao động giỏi, tập thể lao động giỏi, thƣởng điểm BSC, tổ chức 

sinh hoạt liên hoan cuối n m. 

Công ty áp dụng các chế độ chi th m hỏi và hiếu hỉ, hổ trợ tiền thuê nhà cho công nhân 

ở xa. 

Tặng quà cho các cháu con CBCNV nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, khen thƣởng các cháu 

có thành tích h c tập tốt, thi đậu đại h c..v.v. 

 

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

a) Các khoản đầu tƣ lớn: 

Trong n m 2015, Công ty đang triển khai dự án đầu tƣ hệ thống  xử l  nƣớc thải công 

suất 1 000 m3/24h tại địa chỉ 01   i Quốc Hƣng, Phƣờng Th  Quang, TP. Đà Nẵng, với tổng 

mức đầu tƣ đƣợc Hội đồng quản trị phê duyệt tại nghị quyết số 02 /2015/NQ-HĐQT ngày 

12/03/2015 với tổng mức đầu tƣ là 7,4 tỷ đồng  chƣa VAT , dự kiến hoàn thành trong đầu 

n m 2016. Ngoài ra, Công ty có thực hiện đầu tƣ sửa chữa, mua sắm một số máy móc thiết bị 

phụ vụ sản xuất, nhƣ sau: 

                                                                      ĐVT: Triệu đồng 

STT  hoản mục đầu tƣ 

Giá trị đầu tƣ 

hoàn thành 

(trƣớc V T) 

So sánh giá trị hoàn 

thành và tổng MĐT 

đƣợc duyệt 

1 Sửa chữa nhà cửa: Nới rộng nhà sửa chữa CĐ            197,68              197,68  
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STT  hoản mục đầu tƣ 

Giá trị đầu tƣ 

hoàn thành 

(trƣớc V T) 

So sánh giá trị hoàn 

thành và tổng MĐT 

đƣợc duyệt 

2 Sửa chữa:  e nâng điện  an Dịch vụ Kho vận           199,00              199,00 

3 
Đầu tƣ:  Hệ thống điều hòa phân xƣởng 1 

(Code DL 190) 
          506,68              506,68 

4 Sửa chữa:  02 Máy nén MyCom 6A           274,00              274,00 

  CỘNG        1.177,36           1.177,36  

 

b) Các công ty liên kết:  

Công ty có 01 công ty liên kết  vốn đầu tƣ 22,35% : Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang. 

Đây là đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh nƣớc mắm theo công nghệ truyền thống  N m 

2015 đơn vị này có kết quả S KD tốt, lợi nhuận trƣớc thuế t ng 28,15% so với n m 2014.  

Mặc d  qui mô nhỏ nhƣng hoạt động ổn định và có hƣớng mở rộng  

 

4. Tình hình tài chính 

a) Các chỉ tiêu tài chính: 

                  ĐVT: Triệu đồng 

Ch  tiêu 2015 2014 % tăng giảm 

so với 2014 

Tổng giá trị tài sản 
365.180,66 449.571,08                             

(18,77) 

Doanh thu thuần 
1.624.757,48 1.977.808,29                             

(17,85) 

Lợi nhuận t  hoạt động KD 
7.208,69 7.489,47                               

(3,75) 

Lợi nhuận khác  
1.071,41 588,38                               

82,10  

Lợi nhuận trƣớc thuế 
8.280,11 8.077,85                                 

2,50  

Lợi nhuận sau thuế 
6.710,37 6.493,75                                 

3,34  

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
5% 5%   
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các ch  ti u ĐVT 31/ 12/2015 31/12/2014 2015 so 2014 % 

1.      Ch  ti u về khả năng thanh toán     

        Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần 1.29 1.19 109.05 

        Hệ số thanh toán nhanh: Lần 1.03 0.60 172.76 

2.      Ch  ti u về cơ cấu vốn     

        Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0.67 0.72 91.98 

        Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 2.00 2.64 75.92 

3.      Ch  ti u về năng lực hoạt động     

        Doanh thu thuần/Tổng tài sản   3.60 3.32 108.56 

4.      Ch  ti u về khả năng sinh lời     

        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  

thuần 

 

% 0.005 0.004 117.23 

        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu  

% 

0.055 0.053 105.04 

        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 0.018 0.014 127.25 

        Hệ số Lợi nhuận t  hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

% 

0.005 0.005 109.16 

 

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

a) Cổ phần:  

-Tổng số cổ phần đang lƣu hành : 10 000 000 cổ phần (tại thời điểm 31/12/2015). 

-Loại cổ phần đang lƣu hành       : Phổ thông  

-Thị trƣờng giao dịch                   : UPCoM  

-Mã chứng khoán                         : SPD 
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b) Cơ cấu cổ đông:  Theo danh sách chốt 05 11 2015 để đại hội cổ đông bất thường năm 

2015) 

Cổ đông Số lƣợng CP Tỷ lệ sở hữu ( ) 

Phân theo CĐ nhà nƣớc và khác 10.000.000 100 

Cổ đông nhà nƣớc 4.367.538                        43,68  

Cổ đông khác 5.632.462                        56,32  

Phân theo CĐ tổ chức và cá nhân 10.000.000 100 

 Tổ chức 5.847.761                        58,48  

Cá nhân 4.152.239                        41,52  

Phân theo CĐ trong nƣớc và nƣớc ngoài 10.000.000 100 

Trong nƣớc 10.000.000                      100,00  

Nƣớc ngoài 0                                -    

  10.000.000   

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: 

- Không có  Tuy nhiên đại hội cổ đông bất thƣờng n m 2015 tổ chức ngày 05/12/2015 

đã thông qua phƣơng án phát hành 2 000 000 cổ phiếu theo chƣơng tr nh riêng lẻ cho nhà đầu 

tƣ chiến lƣợc để t ng vốn điều lệ t  100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng  Việc thực hiện t ng vốn 

trong Quý 1/2016). 

d )Giao dịch cổ phiếu qu : 

- Không có  

e) Các chứng khoán khác: 

- Không có  

 

IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦ  B N GIÁM ĐỐC 

1) Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: 

- Nh n chung, Công ty đạt kế hoạch đƣợc đại hội đồng cổ đông giao thực hiện cho 

n m 2015, nhƣng Công ty vẫn còn nhiều khó kh n t  hàng tồn kho và công nợ trong kinh 

doanh vật tƣ của Chi nhánh Hải Phòng, nên d  rất cố gắng để đạt đa số các chỉ tiêu, việc làm 

và đời sống ngƣời lao động đƣợc đảm bảo, nhƣng rủi ro vẫn còn nhiều, theo đó t nh bền vững 

chƣa thể đánh giá cao  So với n m 2014, sản lƣợng xuất khẩu bằng 93%, kim ngạch xuất 
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khẩu bằng 75% do giá xuất khẩu giảm, Tôm Ấn Độ, Ecuador     đƣợc m a  Sự mất giá của 

các đồng tiền Euro, JYP đã khiến sức cạnh tranh của các sản phẩm tôm nuôi t  Việt Nam tại 

các thị trƣờng lớn thêm yếu đi      

Theo đó, cơ cấu thị trƣờng của cũng có sự thay đổi rất lớn so với các n m qua : Nhật 

đã chiếm tỷ tr ng gần 87% trong n m 2015, chứng tỏ Công ty có cơ sở vật chất và tổ chức 

sản xuất đạt yêu cầu khách hàng thuộc nhóm khó t nh nhất; nhƣng mặt trái của sự kiện này là 

t nh rủi ro khá cao  Hoạt động dịch vụ cho thuê kho lạnh hiệu quả tốt; hoạt động kinh doanh 

thƣơng mại vật tƣ nhập khẩu có hiệu quả nhƣng không đều giữa các đơn vị kinh doanh; hoạt 

động sản xuất kinh doanh thức  n nuôi thủy sản đạt hiệu quả tốt     

- Quản l  nhân sự, quản l  tài ch nh, quản l  hệ thống máy móc thiết bị của Công ty, 

c ng hệ thống quản l  chất lƣợng đang phải đáp ứng khối lƣợng ngày càng nhiều hơn do các 

yêu cầu nâng cao của khách hàng, thị trƣờng, c ng các tiêu chuẩn quốc tế     là các mảng hoạt 

động gi p cho kết quả kinh doanh ổn định   

- Công ty đã thực hiện việc thay đổi tên giao dịch t  Seapordex Danang thành 

SEADANANG, và thay đổi logo của Công ty   

 

   2)Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

                      ĐVT:   

Ch  ti u 31/12/2015 31/12/2014 Tăng giảm ( ) 

Bố tr  cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn       

Bố trí cơ cấu tài sản 

  

  

 - Tài sản cố định / Tổng số tài sản    12.13   12.06   0.60  

 - Tài sản ngắn hạn / Tổng số tài sản   86.28     86.08          0.24  

Bố trí cơ cấu nguồn vốn       

 - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn         66.67      72.49      (8.02) 

 - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn   33.33            27.51  21.14  
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b) Tình hình nợ phải trả:                                                                      ĐVT: Triệu đồng 

Tình hình nợ phải trả 12/31/2015 12/31/2014 
Tăng giảm 2015/ 

2014 (%) 

 . NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 243.480,86 325.897,93 

                     

(25.29) 

  I. Nợ ngắn hạn               243.480,86    325.897,93 

                     

(25.29) 

    1  Phải trả ngƣời bán ngắn hạn 

                     

3.813,49         12.134,97  

                      

(68.57) 

    2  Ngƣời mua trả tiền trƣớc ngắn hạn 

                        

581,23           1.133,32  

                      

(48.71) 

    3  Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc 

                     

8.737,63           2.077,60  

                      

320.56  

    4  Phải trả ngƣời lao động 

                    

11.905,71         23.986,74  

                      

(50.37) 

    5  Chi ph  phải trả ngắn hạn 

                        

513,78              277,00  

                        

85.48  

    6  Phải trả nội bộ ngắn hạn 

                                      

-                              -      

    7  Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây 

dựng 

                                      

-                              -      

    8  Doanh thu chƣa thực hiện ngắn hạn 

                                      

-                 40,90  

                    

(100.00) 

    9  Phải trả ngắn hạn khác 

                     

3.708,32           4.042,81  

                        

(8.27) 

    10  Vay và nợ thuê tài ch nh ngắn hạn 

                  

213.757,51        282.163,07  

                      

(24.24) 

    11  Dự phòng phải trả ngắn hạn 

                                      

-                              -      

    12  Quỹ khen thƣởng, ph c lợi 

                        

463,17               41,49  

                   

1,016.19  

  II. Nợ dài hạn 

                                                    

-                                        -      

    1  Phải trả ngƣời bán dài hạn  

                                                    

-                                        -      

    2  Ngƣời mua trả tiền trƣớc dài hạn 

                                                    

-                                        -      

    3  Chi ph  phải trả dài hạn 

                                                    

-                                        -      

       

Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ               ĐVT: Triệu đồng 

Các khoản nợ 31/12/2015 31/12/2014 Tăng, giảm 

2015/ 2014 (%) 

Các khoản phải thu ngắn hạn    173.109,22  

                

170.874,40  

                                

1,31  

    1  Phải thu ngắn hạn của khách hàng    185.061,58  

                

185.697,60  

                               

(0,34) 

    2  Trả trƣớc cho ngƣời bán ngắn hạn           594,20  

                    

4.111,78  

                             

(85,55) 

    3  Phải thu nội bộ ngắn hạn                            -    

                                       

-      
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    4  Phải thu theo tiến độ kế hoạch  xây 

dựng                            -    

                                       

-      

    5  Phải thu về cho vay ngắn hạn                            -    

                                       

-      

    6  Phải thu ngắn hạn khác        7.188,41  

                    

1.592,15  

                             

351,49  

    7  Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 

(*)     (19.734,97) 

                

(20.527,13) 

                               

(3,86) 

    8. Tài sản thiếu chời xử l                             -    

                                       

-      

Nợ phải trả    243.480,86  

                

325.897,93 

                            

(25,29) 

1  Nợ ngắn hạn    243.480,86  

                

325.897,93  

                             

(25,29) 

2  Nợ dài hạn                            -    

                                       

-      

 

 Các g     há  chính ch  h  t   ng n      6: 

- Sản xuất - xuất khẩu thủy sản: đây là lĩnh vực này tập trung nhiều lao động nhất và có 

sự đầu tƣ tài sản lớn nhất của Công ty, mang t nh định hƣớng của Hội đồng quản trị 

nên luôn luôn ở trạng thái phải hoàn thiện, bao gồm rất nhiều yếu tố   

- Trong phạm vi thực hiện kế hoạch n m 2016, Công ty sẽ tập trung vào vấn đề chi ph  

 gồm tổ chức quản l  chi ph  và tiết giảm chi ph   để t ng t nh cạnh tranh, và đảm bảo 

việc làm, thu nhập cho ngƣời lao động, các giải pháp ngắn hạn sẽ tập trung  

- T m kiếm các cơ hội khách hàng và mặt hàng mới chế biến sâu hơn để khai thác công 

suất, điều kiện mới của nhà xƣởng. 

- Tiếp tục linh hoạt trong khai thác các nguồn thu mua nguyên liệu : nhập khẩu, gia 

công, thu mua t  các v ng về lƣợng và cơ cấu nguyên liệu để đáp ứng các đơn hàng và 

nhu cầu dự trữ của Công ty. 

- Giữ công nhân và t m cách tuyển dụng lao động mới.  

- Duy tr  các chứng nhận đã có   RC, ISO,  AP  và đảm bảo các chƣơng tr nh đƣợc 

thực hiện trong thực tế, đảm bảo các giải pháp đồng bộ hơn  

- Ch  tr ng tổ chức, quản l  sản xuất để đáp ứng đƣợc các yêu cầu của khách hàng; 

 em x t khả n ng mở rộng xƣởng sản xuất  code DL 190   

- Tiếp tục sử dụng giá linh hoạt và phát huy sự quan tâm ch m sóc khách hàng tốt trong 

hoạt động dịch vụ cho thuê kho lạnh  

- Triển khai tái cấu tr c Công ty  

- Triển khai xây dựng chƣơng tr nh kế toán và quản l  nhân sự mới 
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- Duy tr  sản xuất kinh doanh thức  n nuôi thủy sản ở đơn vị Phát Triển Nguồn Lợi 

Thủy Sản  Tuy nhiên, việc t m kiếm các cơ hội mới không d ng lại  

- Tiếp tục giải quyết các vấn đề của Chi nhánh Hải Phòng sau giải thể  Thận tr ng trong 

kinh doanh vật tƣ nhập khẩu khi t nh h nh thị trƣờng vẫn còn diễn biến khó đoán định   

V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động củ  Công ty năm 2015: 

- N m 2015, Công ty Cổ phần  NK Thủy Sản Miền Trung đã triển khai kế hoạch sản 

xuất kinh doanh đƣợc Đại Hội đồng cổ đông Công ty giao trong bối cảnh t nh h nh kinh tế vĩ 

mô của Việt Nam khá ổn định  

- Với Công ty, vẫn có nhiều khó kh n t  nội tại do tồn kho và công nợ  Tuy nhiên, Công 

ty đã rất cố gắng, có những giải pháp đ ng đắn và sự chỉ đạo thƣờng xuyên của Hội đồng 

quản trị,  an điều hành, sự đoàn kết và quyết tâm vƣợt qua những khó kh n, thử thách của 

tập thể C CNV Công ty, nhiều chỉ tiêu quan tr ng đã hoàn thành và vƣợt kế hoạch đƣợc Đại 

hội cổ đông giao, việc làm và đời sống ngƣời lao động đƣợc đảm bảo  

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành công ty năm 

2015: 

- Trong n m tài ch nh 2015,  an điều hành có 04 thành viên, gồn 01 Tổng Giám đốc và 

03 Phó Tổng Giám đốc  Trong đó, có sự thay đổi vị tr  Tổng Giám đốc t  14/10/2015 do 

Tổng Giám đốc tiền nhiệm nhận nhiệm vụ mới là Chủ tịch HĐQT nên bổ nhiệm 01 Tổng 

Giám đốc mới   

- Các thành viên trong  an điều hành đều có n ng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có tr nh độ 

chuyên môn, đƣợc đào tạo bài bản, am hiểu về lĩnh vực đƣợc giao và có nhiều n m kinh 

nghiệm ở vị tr  quản l   

- Tổng Giám đốc có sự phân công công việc r  ràng cho mỗi Phó Tổng Giám đốc,  an 

điều hành thƣờng xuyên trao đổi công việc với nhau và tổ chức giao ban hàng tháng với các 

vị tr  quản l  khác trong Công ty để đánh giá công việc, triển khai công việc mới  

- Tổng giám đốc đã triển khai kế hoạch n m 2015 đƣợc đại hội đồng cổ đông giao, thực 

hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp 

luật   

-  an Tổng giám đốc nhận thức r  những khó kh n, thuận lợi của Công ty, linh hoạt 

trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh,   thức hoàn thiện công tác quản l  và quản trị 

Công ty thông qua việc ban hành những qui định quản l  nội bộ, nâng cao t nh kỷ luật trong 

Công ty nhằm phòng ng a và hạn chế rủi ro ở nhiều mặt hoạt động  
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3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Công ty xác định tr ng tâm hoạt động của Công ty là chế biến - xuất khẩu thủy sản, 

nhƣng vẫn phát huy thế mạnh truyền thống trên cả lĩnh vực “sản xuất - thƣơng mại - dịch 

vụ”, sẽ chuyển dịch cơ cấu theo hƣớng giảm dần thƣơng mại và đầu tƣ cho sản xuất, tinh g n 

bộ máy, cơ cấu lại ở t ng lĩnh vực kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả tài sản của Công 

ty, bảo toàn vốn và thực hiện mạnh mẽ mục tiêu t ng hiệu quả kinh doanh. 

Theo đó, các chỉ tiêu ch nh sẽ tr nh Đại hội đồng cổ đông tại phiên h p thƣờng niên để 

thực hiện trong n m 2016 của Seadanang: 

  nh vực hoạt động ĐVT 
Thực hiện 2015  ế hoạch năm 

2016 

Kim ngạch  NK Triệu USD 46,48        50,70  

- uất khẩu Triệu USD 27,32        31,72  

-Nhập khẩu  Triệu USD 19,16        16,50  

Doanh thu Tỷ đồng 1.305,90   1.200,00  

Khấu hao Tỷ đồng 10,98        10,70  

Lợi nhuận trƣớc thuế Tỷ đồng 8,28       11,50  

Cổ tức  % 5 %         6%  

 

VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

4.1 Hội đồng quản trị 

a) Thành vi n và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

Danh sách Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số cổ phần sở hữu/ đại diện 

tại SPD 

1 Thái Bá Nam Chủ tịch HĐQT 2.267.538 

2 Nguyễn V n Tân 
Thành viên 

1.400.000 

3 Huỳnh Tô Hà 
Thành viên 

276.593 

4 Nguyễn Đức Hoàn 
Thành viên 

0 

5 Nguyễn Hoàng Giang Thành viên  2.141.100 
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 Sơ yếu lý lịch tóm tắt của Hội đồng quản trị:  

1- Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Ngày sinh    : 22/12/1965 

2. Nơi sinh    : Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam 

3. SốCMND    : 200659401, Nơi cấp: Đà Nẵng, Ngày cấp: 25/06/2011 

4. Quốc tịch    : Việt Nam  

5. Dân tộc    : Kinh 

6. Quê quán    : Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú  : Số 02 Nguyễn Sơn Trà, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

8. Tr nh độ h c vấn             : Cử nhân kinh tế ngành kế toán tài chính. 

9. Quá trình công tác  :  

Thời gian  T n đơn vị Chức vụ, vị trí công việc 

01/1983 – 07/1988 Ngân hàng Điện Bàn, Quảng Nam Cán bộ kế toán 

08/1988 – 03/2002 Công ty XNK Thủy sản miền Trung Chuyên viên kế toán 

04/1997 – 12/2001 Công ty xây lắp và DVXL Thủy sản miền 

Trung 

Kiêm kế toán trƣởng 

04/2002 – 03/2004 Công ty XNK thủy sản miền Trung Phó kế toán trƣởng 

04/2004 – 12/2006 Công ty CP XNK thủy sản miền Trung Kế toán trƣởng 

01/2007 – 12/2007 Công ty CP XNK thủy sản miền Trung Thành viên HĐQT, Kế toán 

trƣởng kiêm trƣởng Ban Tài 

chính- Kế hoạch – Đầu tƣ 

01/2008 – 12/2009 Công ty XNK thủy sản miền Trung Thành viên HĐQT, Kế toán 

trƣởng kiêm trƣởng Ban Tài 

chính- KHĐT kiêm Giám đốc 

Công ty CB& XK Th  Quang 

01/2010 – 12/2013 Công ty XNK thủy sản miền Trung Thành viên HĐQT, phó Tổng 

Giám đốc Công ty cổ phần XNK 

thủy sản miền Trung kiêm Giám 

đốc Công ty CB& XK Thủy sản 

Th  Quang 

01/2014 – 10/2015 Công ty XNK thủy sản miền Trung Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc Công ty cổ phần XNK 

thủy sản miền Trung 

10 -2015- Đến nay Công ty XNK thủy sản miền Trung Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc 

Công ty chi nhánh tại TP. HCM. 

10. Chức vụ tại Công ty hiện nay: Chủ tịch HĐQT 

11. Chức vụ tại tổ chức khác:   

- T   24/4/2015 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP  NK Thủy Sản N m C n 



                                                                      BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2015 
 

40 

 

- T   tháng 6 /2015 đến 14/10/2015: Kiêm nhiệm Phó TGĐ – TGĐ  Tổng Công ty Thủy 

Sản Việt Nam – Cty Cổ phần. 

- T   14/10/2015 đến nay: Phó TGĐ chuyên trách tại Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam  

12. Hành vi vi phạm pháp luật: không 

13. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có 

14. Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

15. Lợi  ch liên quan khác đối với Công ty (bên cạnh lƣơng thƣởng thù lao): không có 

16. Số cổ phần nắm giữ:   2.267.538 cổ phần. 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân:  2.267.538  cổ phần  

 Đại diện phần vốn Nhà nƣớc:          0        cổ phần  

17. Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ của những ngƣời có liên quan: không có 

2- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành Viên Hội Đồng Quản Trị  

( xem phần SYLL Tổng Giám Đốc) 

 

3- Ông Huỳnh Tô Hà – Thành Viên Ban Quản Trị                                

01. Ngày sinh : 04/09/1950 

02  Nơi sinh : Trung Quốc 

03. Số CMND : 020691229; Nơi cấp: TP. HCM; Ngày cấp: 09/05/2011 

04. Quốc tịch : Việt Nam 

05. Dân tộc : Kinh 

06. Quê quán               : Trung Quốc 

07. Địa chỉ thƣờng trú : 30/14 Lò Siêu, phƣờng 16, quận 4, tp Hồ Chí Minh 

08. Tr nh độ chuyên môn      : Cử nhân 

09. Quá trình công tác              :  

Thời gian  T n đơn vị Chức vụ, vị trí công việc 

1975 – 1991 Công ty Thƣơng Nghiệp HTX Quận 11 Phó Giám đốc 

1991 – 1995 Chủ cửa hàng hóa chất Viên Thái Quản lý kinh doanh 

1995 – 2012 Công ty thƣơng mại Tân Vinh Thái Giám đốc 

11. Chức vụ tại Công ty hiện nay: không có 

12. Chức vụ tại tổ chức khác:   

13. Hành vi vi phạm pháp luật: không 

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có 

15. Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

16. Lợi  ch liên quan khác đối với Công ty (bên cạnh lƣơng thƣởng thù lao): không có 

17. Số cổ phần nắm giữ: 276. 593 cổ phần 
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Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân:         276.593       cổ phần  

 Đại diện phần vốn Nhà nước:              0            cổ phần  

18. Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ của những ngƣời có liên quan: không có 

 

4-  Ông Nguyễn Văn Tân – Thành vi n HĐQT 

                                  

1. Ngày tháng n m sinh          :  20/ 12/ 1958    

2. Dân tộc                                :  Kinh      

3. Quê Quán   :  Quảng Nam 

4. Nơi sinh                               : Quảng Nam 

5. Quốc tịch   :  Việt Nam 

6. Giấy CMND         :  023944580.   Cấp ngày:  9/3/2009  Tại: Tp. Hồ Chí Minh 

7. Hộ khẩu thƣờng trú             : 121/36 Lê Thị Riêng, Quận I, TP.HCM 

8. Tr nh độ chuyên môn          : Kỹ sƣ Khai thác thủy sản; Cử nhân XNK ngoại thƣơng 

9. Quá trình công tác :  
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

4/1982  

9/1983  

Quốc doanh đánh cá Chiến Thắng Thủy thủ tàu đánh cá, Kỹ sƣ tập sự  

10/1983 -

6/1989 

Quốc doanh đánh cá Chiến Thắng Trƣởng nhóm điều hành sản xuất, 

Phó ban, Trƣởng KHKT 

7/1989 - 

11/1990 

XN Cung ứng Dịch vụ Thủy sản thuộc Công ty 

Khai thác Dịch vụ Thủy sản Chiến Thắng 

Phó Giám đốc  

12/1990 - 

12/1997 

Công ty Khai thác Dịch vụ Thủy sản Chiến 

Thắng 

Phó Giám đốc  

1/1998 - 

8/2000 

Công ty Thủy sản Chiến Thắng Giám đốc 

9/2000 - 

3/2011 

Tổng Cty Hải sản Biển Đông Phó Tổng Giám đốc  

4/2011 - 

14/5/2012 

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty 

TNHH MTV 

Trƣởng Phòng Tổ chức - Hành 

chính  

5/2012 - 

11/9/2013 

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty 

TNHH MTV 

Phó Tổng Giám đốc  

12/9/2013 

đến 

22/3/2015 

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty 

TNHH MTV 

Thành viên Hội đồng thành viên  

23/3/2015 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ 

phần 

Thành viên Hội đồng quản trị 

27/4/2015 

đến nay 

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ 

phần 

Thành viên Hội đồng quản trị, Phó 

Tổng Giám đốc 

10. Chức vụ tại Công ty hiện nay: Thành viên HĐQT, PGĐ Tổng cty Thủy Sản VN. 

11. Chức vụ tại tổ chức khác:  không có 

12. Hành vi vi phạm pháp luật: không 
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13. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có 

14. Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

15. Lợi  ch liên quan khác đối với Công ty (bên cạnh lƣơng thƣởng thù lao): không có 

16. Số cổ phần nắm giữ: 1.400.000 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân:         1.400.000       cổ phần  

 Đại diện phần vốn Nhà nước:                0             cổ phần  

17. Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ của những ngƣời có liên quan: không có 

 

5- Ông NGUYỄN ĐỨC HOÀN – Thành viên Ban Quản Trị  

                                  

1. Ngày sinh : 19/07/1974 

2. Nơi sinh : Hà Nội 

3. Số CMND : 011970275; Nơi cấp: Hà Nội; Ngày cấp: 16/05/2012 

4. Quốc tịch                     : Việt Nam 

5. Dân tộc                  : Kinh 

6. Quê quán               : Hà Nội 

7. Địa chỉ thƣờng trú       : 15 Tổ 31 Ng c Hà, Quận  a Đ nh, Hà Nội 

8. Tr nh độ h c vấn       : Thạc sĩ tài ch nh 

9. Quá trình công tác       :  

Thời gian  T n đơn vị Chức vụ, vị trí công việc 

1996 – 2000 Công ty tƣ vấn Luật và đầu tƣ  Vietbid Trƣởng bộ phận tƣ vấn và đánh giá 

thẩm định dự án đầu tƣ  FDI, FII  

2003 – 2007 Công ty Đầu tƣ JSA – Luân Đôn, Anh Quốc Cán bộ đánh giá, phân t ch Doanh 

nghiệp 

1995 – 2012 Công ty CP Đầu tƣ tài ch nh Phoeninx Giám đốc trung tâm Đầu tƣ và dịch 

vụ M&A 

2009-2012 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Giám đốc trung tâm đầu tƣ - khối 

nguồn vốn  

2012 – 2015 CP cổ phần quản l  qũy T n Phát Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc 

10. Chức vụ tại Công ty hiện nay: không có 

11. Chức vụ tại tổ chức khác:   

12. Hành vi vi phạm pháp luật: không 

13. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có 

14. Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

15. Lợi  ch liên quan khác đối với Công ty (bên cạnh lƣơng thƣởng thù lao): không có 

16. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần 
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Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân:         0 cổ phần  

 Đại diện phần vốn Nhà nước:         0 cổ phần  

17. Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ của những ngƣời có liên quan: không có 

Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Dự họp của Hội đồng quản trị: 

STT Thành vi n HĐQT Chức vụ Số buổi 

họp 

tham dự 

Tỷ lệ  ý do không tham dự 

1  ng Lê Hồng Sơn Chủ tịch 5/9 55,55 % Thôi chức danh Chủ tịch t  

14/10/2015 

2  ng L  Tiết Dũng Phó chủ 

tịch 

5/9 55,55 % Thôi là thành viên HĐQT 

t  14/10/2015 

3 Ông Thái Bá Nam Chủ tịch 9/9 100 % Giữ chức danh Chủ tịch 

HĐQT t  14/10/2015  

4  ng Lê Công Đức Thành 

viên 

¾ 60 % Thôi là TV HĐQT t  ngày 

25/04/2015 

5  ng Huỳnh Tô Hà Thành 

viên 

9/9 100 %  

6  ng Nguyễn V n Tân Thành 

viên 

5/9 55,55 % Là TV HĐQT t  ngày 

25/04/2015 

7  ng Nguyễn Hoàng 

Giang 

Thành 

viên 

2/9 22,22 % Là TV HĐQT t  ngày 

14/10/2015 

8  ng Nguyễn Đức Hoàn Thành 

viên 

2/9 22,22 % Là TV HĐQT t  ngày 

14/10/2015 
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C) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:  

STT Số Nghị quyết (NQ) Ngày NQ Nội dung/ hình thức họp 

I Cuộc họp HĐQT 03/03/2015 Lấy ý kiến bằng văn  ản 5/5 thành viên 

1 01/2015/NQ-HĐQT 03/03/2015 Thống nhất KH, thời gian tổ chức phiên h p ĐHĐCĐ 

thƣờng niên n m 2015, cụ thể ngày chốt danh sách cổ 

đông dự h p ĐHCĐ thƣờng niên 2015: ngày 25/03/2015; 

ngày h p ĐHĐCĐ thƣờng niên 2015: 25/04/2015  

II Cuộc họp HĐQT 11/03/2015 Họp trực tiếp 5/5 thành viên 

2 

 

02A/2015/NQ-HĐQT 

 

12/03/2015 

 

- Thống nhất tr nh Đại hội cổ đông kế hoạch n m 2015; 

thông qua  áo cáo tài ch nh kiểm toán n m 2014 để tr nh 

ĐHCD; thông qua báo cáo hoạt động của Công ty liên kết 

Công ty CP 584 Nha Trang; Phê duyệt quyết toán vốn đầu 

tƣ  hoàn thành cối đá vảy 15 tấn  726 triệu đồng, chƣa 

VAT  và hệ thống điều hòa trung tâm  506 686 888 đồng, 

chƣa VAT  cho phân xƣởng 1 tại Công ty  

 

3 

 

02B/2015/NQ-HĐQT 

 

12/03/2015 

 

- Phê duyệt dự án đầu tƣ trạm xử l  nƣớc thải công suất 

1 000 m3/24h, với tổng mức đầu tƣ 7,4 tỷ đồng  chƣa 

VAT ; Phê duyệt các gói thầu và kế hoạch lựa ch n nhà 

thầu của dự án đầu tƣ trạm xử l  nƣớc thải công suất 

1 000 m3/24h gồm 04 gói thầu; Phê duyệt kết quả lựa 

ch n nhà thầu  gói thầu số 1   Gói tƣ vấn công nghệ  của 

dự án đầu tƣ trạm xử l  nƣớc thải công suất 1 000 

m3/24h; Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện  

 

4 

 

02D/2015/NQ-HĐQT 

 

12/03/2015 

 

- Phê duyệt việc đầu tƣ 01 hệ thống IQF phẳng thay thế 

IQF xoắn đã hƣ hỏng; tổng mức đầu tƣ: 03 tỷ đồng   

5 

 

02E/2015/NQ-HĐQT 

 

12/03/2015 

 

- Chỉ đạo của HĐQT về thu hồi công nợ Công ty CP Inox 

Hòa   nh  khách hàng của Chi nhánh công ty tại TP Hải 

Phòng). 

 

6 02F/2015/NQ-HĐQT 12/03/2015 - Phê duyệt việc công nhận lao động Giỏi n m 2014 cho 

những ngƣời quản l  Công ty  
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III Cuộc họp HĐQT 07/04/2015 Họp trực tiếp 5/5 thành viên 

7 03A/2015/NQ-HĐQT 08/04/2015 

 

- Phê duyệt đơn giá lƣơng n m 2015; mức lƣơng ban điều 

hành n m 2015. 

8 03B/2015/NQ-HĐQT 08/04/2015 

 

- Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty  

9 03C/2015/NQ-HĐQT 08/04/2015 

 

- Thống nhất vay vốn và thế chấp tài sản h nh thành trong 

tƣơng lai tại Quỹ đầu tƣ phát triển 

10 03D/2015/NQ-HĐQT 08/04/2015 

 

- Thành phố Đà Nẵng để triển khai dự án đầu tƣ Trạm xử 

l  nƣớc thải công suất 1 000 m3/24h; 

11 03E/2015/NQ-HĐQT 08/04/2015 

 

-  an hành Quy chế tổ chức phiên h p Đại hội cổ đông 

thƣờng niên của Công ty; 

- Thống nhất việc chuẩn bị tổ chức phiên h p ĐHĐCĐ 

2015. 

IV Cuộc họp HĐQT 20/04/2015 Lấy ý kiến bằng văn  ản 4/5 thành viên 

12 

 

04A/2015/NQ-HĐQT 

 

20/04/2015 

 

- Chấp thuận đơn t  nhiệm của  ng Lê Công Đức t  ngày 

25/04/2015, báo cáo với Đại hội cổ đông thƣờng niên và 

bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại phiên h p 

ĐHCĐ thƣờng niên n m 2015  

13 04B/2015/NQ-HĐQT 20/04/2015 - Chấp thuận cho vay vốn với hạn mức 260 tỷ đồng, thế 

cấp vay vốn tại NH TMCP Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn - CN Đà Nẵng, ủy quền cho Tổng Giám đốc 

thực hiện  

V Cuộc họp HĐQT 22/05/2015 Họp trực tiếp 5/5 thành viên 

14 

 

05A/2015/NQ-HĐQT 24/05/2015 

 

- Phân bổ th  lao Hội đồng quản trị,  an Kiểm soát, thƣ 

k  n m 2015; 

15 05B/2015/NQ-HĐQT 24/05/2015 - Thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Ngoại thƣơng- 
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  CN Đà Nẵng để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; 

16 05C/2015/NQ-HĐQT 24/05/2015 - Giao cho CT HĐQT kiêm GĐ chi nhánh Cty tại Hải 

Phòng đến ngày 31/12/2015 tập trung giải quyết tồn kho 

t  n m 2014 về trƣớc, thu hồi công nợ; thực hiện chỉ đạo 

của HĐQT tại NQ 02E/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015 

về thu hồi công nợ tồn đ ng của Cty CP Inox Hòa   nh  

VI Cuộc họp HĐQT 07/08/2015 Họp trực tiếp 5/5 thành viên 

17 

 

06A /2015-NQ-HĐQT 

 

07/08/2015 -Thông qua các báo cáo của TGĐ,  an kiểm soát, ngƣời 

đại diện vốn tại công ty liên kết  584 Nha Trang ; 

18 

 

 

 

 

06B/2015-NQ-HĐQT 07/08/2015 -Chỉ đạo Chi nhánh Hải Phòng : ngƣng nhập khẩu mới; 

tập trung giải quyết tồn kho; đến 30/9/2015 phải giải 

quyết xong công nợ lô hàng đang quản, thu hồi công nợ 

gốc về mức 29 tỷ đồng : nếu không sẽ khởi kiện ngay;    -

Hoàn thành thu nợ Quốc Quốc Trung trƣớc 31/8/15 và 

của Việt Mỹ, IPE trƣớc 30/9/2015   

Vay vốn và thế chấp vay tại IC  Ngũ Hành Sơn n m 

2015.  

VII Cuộc họp HĐQT 14/10/2015 Họp trực tiếp 5/5 thành viên 

19 07A /2015/NQ-HĐQT  14/10/2015 07A : Chấp thuận đơn t  nhiệm Thành viên HĐQT của 

 ng L  Tiết Dũng; 

20 07B /2015/NQ-HĐQT 14/10/2015 07 : Chấp thận đơn t  nhiệm Thành viên, Chủ tịch 

HĐQT của  ng Lê Hồng Sơn; 

21 07C /2015/NQ-HĐQT 14/10/2015 07C :  ổ nhiệm  ng Nguyễn Hoàng Giang làm Thành 

viên HĐQT Công ty NK II  2012-2017  thay thế chỗ 

trống phát sinh; 

22 07D/2015/NQ-HĐQT 14/10/2015 07D :  ổ nhiệm  ng Nguyễn Đức Hoàn làm thành viên 

HĐQT Công ty NK II  2012-2017  thay thế chỗ trống 

phát sinh  

VIII Cuộc họp HĐQT 15h 

14/10/2015 

Họp trực tiếp 5/5 thành viên 

23 08A /2015/NQ-HĐQT 14/10/2015 08A :  ầu  ng Thái  á Nam giữ vị tr  Chủ tịch HĐQT t  

14/10/2015 trong NK II (2012-2017); 
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24 08B /2015/NQ-HĐQT 14/10/2015 08  :  ng Thái  á Nam thôi giữ vị tr  TGĐ điều hành t  

14/10/2015; 

25 08C /2015/NQ-HĐQT 14/10/2015 08C :  ổ nhiệm  ng Nguyễn Hoàng Giang vào vị tr  

TGĐ đều hành t  14/10/2015; 

26 08D /2015/NQ-HĐQT 14/10/2015 08D : Tổ chức h p ĐHĐCĐ bất thƣờng n m 2015 để sửa 

đổi tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty, phê chuẩn vệc 

HĐQT bổ nhiệm 02 Thành viên HĐQT mới theo nghị 

quyết số 07C, 07D/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 và 

một số nội dung khác theo qui định của Điều lệ Công ty 

phải thông qua ĐHĐCĐ Cty quyết định  

27 

 

08E /2015/NQ-HĐQT 

 

14/10/2015 08E : Ch n đơn vị thực hiện kiểm toán  CTC độc lập 

n m 2015  

IX Cuộc họp HĐQT 12/11/2015 Họp trực tiếp 5/5 thành viên 

29 09A /2015/NQ-HĐQT 

 

12/11/2015 09A : Tái cơ cấu tài sản là bất động sản của Công ty: 

Thông qua chủ trƣơng chuyển nhƣợng nhà 39,41 Ngũ 

Hành Sơn –Đà Nẵng, khu đất kho vật tƣ đƣờng Ngũ Hành 

Sơn- Đà Nẵng, nhà 21 Lê Hồng Phong –Đà Nẵng  cty có 

quyền sử dụng lâu dài , xin đƣợc cấp quyền sử dụng  lâu 

dài đối với khu đất 31 Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng, sau đó 

t m đối tác hợp tác đầu tƣ, liên doanh liên kết khu 31Ngũ 

Hành Sơn-Đà Nẵng và khu đất Quận 8, HCMC  Giao 

TGĐ thuê tƣ vấn thẩm định giá, xây dựng phƣơng án chi 

tết, tr nh HĐQT  

30 09B /2015/NQ-HĐQT 

 

12/11/2015 09B : Tái cơ cấu danh mục đầu tƣ tài ch nh của Công ty: 

 án cổ phiếu EI , F16   em x t kả n ng mua thêm để cử 

2 ngƣời tham gia HĐQT 584 NT, hoặc thoái hết  Đầu tƣ 

CP LHG. 

31 09C /2015/NQ-HĐQT 

 

12/11/2015 09C : Tái cơ cấu tổ chức Công ty : Chấm dứt hoạt động 

Chi nhánh Hải Phòng t  31/12/2015, làm thủ tục giải thể 

Chi nhánh; giải thể  an Thƣơng mại  NK; đổi tên  an 

Tài ch nh, Ban Nhân sự-Hành ch nh. 
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32 09D /2015/NQ-HĐQT 

 

12/11/2015 09D : Thông qua phƣơng án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 

cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc, t ng vốn điều lệ t  100 tỷ lên 

120 tỷ 

33 09E/2015/NQ-HĐQT 12/11/2015 09E : Thông qua tài liệu tr nh ĐHCĐ bất thƣờng 2015. 

34 09F/2015/NQ-HĐQT 12/11/2015 09F : Sửa nội dung ủy quyền của Nghị quyết 05 -2015 

về vay vốn VC   

35 09G/2015/NQ-HĐQT 12/11/2015 09G :   kiến của HĐQT về đơn xin nghỉ việc của  ng Lê 

Hồng Sơn   

36 10/2015/NQ-HĐQT 06/12/2015 Triển khai các công việc phát hành 2 000 000 CP SPD 

theo chƣơng tr nh phát hành riêng lẻ cho 02 nhà đầu tƣ 

chiến lƣợc sau đại hội cổ đông bất thƣờng 2015  

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 

Hội đồng quản trị Công ty có 02 thành viên độc lập, gồm  ng Huỳnh Tô Hà và  ng 

Nguyễn Đức Hoàn  đƣợc bầu vào HĐQT t  ngày 14/10/2015 . Các  ng đều tham gia đầy 

đủ các cuộc h p HĐQT Công ty theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT  Tại các cuộc h p, các 

 ng đều có   kiến tham gia xây dựng Công ty, có ch nh kiến r  ràng trong việc quản trị 

Công ty, ủng hộ những vấn đề cần thay đổi để cải thiện tốt hơn, và phản biên các vấn đề 

của các thành viên HĐQT điều hành Công ty  

e) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng ch  đào tạo về quản trị công ty.  

 Họ và Tên Chức vụ Thời gian khóa học 

 Thái Bá Nam Chủ tịch  HĐQT 09/08/2013- 10/08/2013 

  2. Ban Kiểm soát 

1.  Thành vi n và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

 Ông  Trần Phƣớc Thái (Trƣởng ban kiểm soát)                         

1. Ngày sinh                       : 08/04/1963 

2. 2  Nơi sinh                          : Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam 

3. Số CMND                       : 200624493  Nơi cấp:Đà Nẵng Ngày cấp: 27/03/2014 

4. Quốc tịch                        : Việt Nam 

5. Dân tộc                    : Kinh 

6. 6. Quê quán : Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam 
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7. 7. Địa chỉ thƣờng trú : Số 25 H ng Vƣơng, tp Đà Nẵng 

8. 8. Tr nh độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngành kế toán tài chính 

9. Quá trình công tác           : 

Thời gian  T n đơn vị Chức vụ, vị trí công việc 

10/1986 – 11/2005 Công ty Thủy sản KV II Đà Nẵng  

11/2005 – nay Công ty Thủy sản Việt Nam  

10. Chức vụ tại Công ty hiện nay: Trƣởng Ban kiểm soát 

11. Chức vụ tại tổ chức khác:  Trƣởng phòng Quản lý vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 

12. Hành vi vi phạm pháp luật: không 

13. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có 

14. Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

15. Lợi  ch liên quan khác đối với Công ty (bên cạnh lƣơng thƣởng thù lao): không có 

16. Số cổ phần nắm giữ: 100.000 Cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân:        0      cổ phần  

 Đại diện phần vốn Nhà nước: 100.000 cổ phần  

17. Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ của những ngƣời có liên quan: không có 

 

 Ông Lê Nguyễn Đức Dũng  

1. Ngày tháng n m sinh               : 25/09/1980 

2. Nơi sinh                                   : Đà Nẵng 

3. Số CMND                                : 201441294, Nơicấp: CATP ĐN, Ngàycấp:10/09/2013 

4. Quốctịch : Việt Nam 

5. Dân tộc: : Kinh 

6. Quê quán :  ã Điện Phƣơng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú: : 66 Lê Cơ, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng 

8. Tr nhđộchuyênmôn: : Thạc sỹ Công nghệ Thực phẩm 

9. Quá trình công tác       : 

Thời Gian Tên Đơn vị Chức vụ 

T  2005 – 2006  Công ty Pepsico Việt Nam Nhân viên 

T  2006 – 2007 Công ty TNHH TM&DV Phan Gia PGĐ Nhân Sự 

T  2007 – 2009 Công ty TNHH TM&DV Duyên Hải Trợ l  GĐ 

T  2010 – 2015  Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Miền 

Trung 

Phó ban NS – PC, 2015 : 

quyền Trƣởng Ban 
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11. Chức vụ tại tổ chức khác             : Không 

12. Hành vi vi phạm pháp luật                  : Không 

13. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty       : Không 

14. Các khoản nợ đối với Công ty:       : Không 

15. Lợi  ch liên quan khác đối với Công ty (bên cạnh lƣơng thƣởng thù lao): không có 

16. Lợi  ch liên quan khác đối với Công ty: Không 

17. Số cổ phần nắm giữ:    0  cổ phần  

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân:              0 cổ phần  

 Đại diện phần vốn Nhà nước:              0 cổ phần  

18. Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ của những ngƣời có liên quan: không có 

 

 Ông    Văn Trƣờng 

01. Ngày sinh                    : 12/09/1979 

02. Nơi sinh                    : Thị trấn Madagui, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng 

03. Số CMND                    : 201620585, Nơi cấp: Đà Nẵng, Ngày cấp: 12/01/2013 

04. Quốc tịch                    : Việt Nam 

05. Dân tộc                    : Kinh 

06. Quê quán                    : Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

07. Địa chỉ thƣờng trú            : Số 02 Nguyễn Sơn Trà, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

08. Tr nh độ chuyên môn       : Cử nhân kinh tế ngành ngân hàng 

09. Quá trình công tác          : 

Thời gian T n đơn vị Chức vụ, vị trí công việc 

12/2003 - 12/2005 Làm tại CN Cty CP XNK Thủy Sản 

Miền Trung tại HN 

Kế toán và Kế toán trƣởng 

01/2006 -12/2015 Chi nhánh cty CP XNK Thủy Sản Miền 

Trung tại HN 

Kế toán trƣởng, PGĐ, quyền 

Giám Đốc. 

10. Chức vụ tại Công ty hiện nay: Phó giám đốc chi nhánh công ty CP Thủy Sản Miền 

Trung tại TP. Hà Nội. 

11. Chức vụ tại tổ chức khác:  không có 

12. Hành vi vi phạm pháp luật: không 

13. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có 

14.  Các khoản nợ đối với Công ty: không có 

15.  Lợi  ch liên quan khác đối với Công ty (bên cạnh lƣơng thƣởng thù lao): không có 

16. Số cổ phần nắm giữ: 2000 cổ phần. 
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Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân:            2.000 cổ phần  

 Đại diện phần vốn Nhà nước:               0     cổ phần  

17. Số lƣợng cổ phiếu đang nắm giữ của những ngƣời có liên quan: không có 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:  

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung nhiệm kỳ 2012-2017 

gồm 03 thành viên nhằm thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản 

xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty theo thẩm quyền. Hoạt động của Ban kiểm 

soát tiến hành một cách chủ động theo đ ng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Trong n m 2015,  KS đã tổ chức 02 cuộc h p định kỳ và các thành viên đã t ch cực 

chủ động phối hợp, trao đổi, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị, nhằm 

hoàn thành các nhiệm vụ sau: 

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và  an điều hành Công ty. 

- Theo dõi, kiểm tra các báo cáo tài ch nh qu  và n m của Công ty. Kiểm soát tính hợp 

lý, hợp pháp và trung thực trong việc quản l  và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, 

trong việc ghi chép và phản ảnh các nghiệp vụ kinh tế trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính. 

- Thống nhất với Hội đồng quản trị việc lựa ch n đơn vị thực hiện báo cáo kiểm toán 

tài ch nh cho n m tài ch nh 2015  thực hiện theo nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

25/04/2015 của phiên h p thƣờng niên đại hội đồng cổ đông Công ty   

- Xem xét cụ thể việc thực hiện đầu tƣ sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất 

của HĐQT và  ĐH Công ty trong n m 2015. 

Tổng th  lao của  an kiểm soát đƣợc thực hiện theo đ ng mức đã đƣợc Đại hội đồng 

cổ đông thƣờng niên 2015 phê duyệt và Hội đồng quản trị phân bổ  74 000 000 đồng/ n m   

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

Giám đốc và Ban kiểm soát 

- Công ty áp dụng chế độ trả th  lao cho các thành viên Hội đồng quản trị,  KS. 

- Công ty chỉ áp dụng trả lƣơng cho Chủ tịch HĐQT do thực hiện những công việc 

khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thƣờng 

của một thành viên Hội đồng quản trị  Điều 25 khoản 9 Điều lệ Công ty). 

- Tiền thƣởng và các khoản ph c lợi khác: Theo nghị quyết 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của 

phiên h p đại hội đồng cổ đông thƣờng niên n m 2015, Công ty có thực hiện chi trả thƣởng 

vƣợt kế hoạch lợi nhuận 2014  5%  cho HĐQT là 26 triệu đồng,  an kiểm soát là 6 triệu 
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đồng; Công ty  không chi trả khoản ph c lợi nào cho Hội đồng quản trị,  an Kiểm soát trong 

n m 2015, ngoài các thành viên đang kiêm nhiệm điều hành, tham gia công tác quản l  Công 

ty với tƣ cách là cán bộ CNV thuộc Công ty  

 3 1 Th  l o HĐQT,   n kiểm soát, Thư k  Công ty trong năm tài ch nh 2015 : 

- Th  lao Hội đồng quản trị,  an kiểm soát, Thƣ k  Công ty n m 2015 đƣợc đại hội 

đồng cổ đông thƣờng niên 2015 phê duyệt và đƣợc chi trả 80% mức đại hội đồng cổ đông đã 

duyệt; 20% còn lại sẽ chi trả trong n m 2016  sau khi đã có kết quả kiểm toán chứng minh 

Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận n m 2015 Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên giao    

3 2 Tiền lương củ    n Tổng Giám đốc : 

Tiền lƣơng của  an điều hành đƣợc hội đồng quản trị Công ty phê duyệt cho n m 2015 

tại nghị quyết số 03A/2015/NQ-HĐQT ngày 08/04/2015, theo đó tiền lƣơng đƣợc trả theo vị 

trí, chức danh và công việc gắn liền với mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

* Phương thức trả lương:  

- Tạm ứng hàng tháng: 90% mức lƣơng đƣợc duyệt, khi Công ty đạt 100% kế hoạch 

lợi nhuận n m 2015: đƣợc nhận đủ 100% mức đƣợc duyệt hàng tháng (nhận 10  c n lại). 

- Mức lƣơng Chủ tịch HĐQT do thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm 

của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thƣờng của một thành viên Hội 

đồng quản trị  Điều 25 khoản 9 Điều lệ Công ty): áp dụng cho trƣờng hợp  ng Lê Hồng Sơn 

- Chủ tịch HĐQT  đến 14/10/2015  kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng   

      3 3 Gi o  ịch cổ phiếu củ  cổ đông nội  ộ trong năm tài ch nh 2015 :  

         - Ngày 23/07/2015: Cổ đông lớn  tổ chức  là Tổng Công ty Thủy Sản VN  - giao dịch 

thành công bán 1 100 000 cổ phiếu SPD, tỷ lệ sở hữu giảm t  54,67% xuống còn 43,67%  

- T  ngày 01/07/2015 đến 23/07/2015: cổ đông lớn  cá nhân  là  ng L  Tiết Dũng - 

giao dịch thành công bán 993 434 cổ phiếu SPD, tỷ lệ sở hữu giảm t  9,93% xuống còn 0%  

- Ngày 23/07/2015: Cổ đông cá nhân:  ng Nguyễn Hoàng Giang - giao dịch mua 

thành công 2 141 100 cổ phiếu SPD, t ng tỷ lệ sở hữu t  0% lên 21,411%  

- Ngày 22/09/2015: Cổ đông nội bộ Thái  á Nam - giao dịch thành công bán 40 000 

cổ phiếu SPD, tỷ lệ sở hữu cá nhân giảm t  0,4% còn 0%. 

- T  ngày 21/09/2015 đến ngày 05/10/2015, ngƣời có liên quan của cổ đông nội bộ là 

 à Phạm Thị  uân  vợ  ng Thái  á Nam  - giao dịch thành công bán 110 000 cổ phiếu 

SPD, giảm tỷ lệ sở hữu t  1,1% xuống còn 0%  
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- Ngày 22/09/2015: Cổ đông  tổ chức  là Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại vận tải 

Minh Ph c  Tp Hồ Ch  Minh  - giao dịch mua thành công 914 300 cổ phiếu SPD, t ng ỷ lệ sở 

hữu t  0% lên 9,14%  

3 4 Hợp đồng hoặc gi o  ịch với cổ đông nội  ộ trong năm tài ch nh 2015:  

Công ty có thực hiện các hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Tân Vinh Thái -Tp 

HCM do ông Huỳnh Tô Hà - thành viên HĐQT độc lập - làm Giám đốc  

Ds thực hiện trong n m 2015: 17.022.940 014 đồng  DT thuần) với 4 HĐ mua bán  

Tân Vinh Thái là khách hàng truyền thống của Công ty t  trƣớc cổ phần hóa, có quan 

hệ mua bán thƣờng xuyên và thanh toán uy t n  Mối quan hệ giƣa 2 Công ty là quan hệ hợp 

đồng và tuân thủ các quy định của hợp đồng, của pháp luật  

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

          áo cáo tài ch nh n m 2015 của Công ty cổ phần  uất nhập khẩu Thủy Sản Miền 

Trung. 

                                                           

     ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

         

                                                                                    

                                                                                                                                                                                 

NGUYỄN HOÀNG GIANG 
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