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I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100103520 đăng ký lần đầu ngày 

24/02/2006 và thay đổi lần thứ 14 ngày 04/10/2016. 

- Vốn điều lệ: 59.770.360.000 đồng  

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 59.770.360.000 đồng  

- Địa chỉ: 21 A, Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

- Số điện thoại: 84-(04)-3845 5777 

- Số fax: 84-(04)-3823 2325 

- Website: http://ceco.com.vn/ 

- Mã cổ phiếu (nếu có): CEC 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

 Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất ngày nay tiền thân là Viện Thiết kế 

công nghiệp hóa chất, được thành lập từ năm 1967, tách ra từ Viện Thiết kế tổng hợp 

thuộc Bộ Công nghiệp Nặng. 

 Năm 1973 Tổng cục Hóa chất quyết định đổi tên Viện Thiết kế công nghiệp hóachất 

thành Công ty Thiết kế công nghiệp hóa chất . 

 Ngày 22 tháng 5 năm 1978 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 112 CP thành 

lập Viện thiết kế công nghiệp hóa chất với các nhiệm vụ chính như sau: 

- Tiến hành nghiên cứu thí nghiệm các lĩnh vực khoa học kỹ thuật về quá trình công 

nghệ, thiết bị và máy hóa nhằm sớm đưa các công trình nghiên cứu ra phục vụ sản xuất, 

đổi mới kỹ thuật trong các nhà máy hóa chất đã xây dựng, từng bước trang bị kỹ thuật 

mới cho toàn bộ ngành công nghiệp hóa chất ở nước ta. 

- Thiết kế các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hóa chất trực tiếp phục vụ việc xây dựng 

và phát triển nghành công nghiệp hóa chất toàn quốc. 

- Nghiên cứu giúp Tổng cục Hóa chất trong việc xét duyệt, tổ chức xây dựng các 

công trình và lựa chọn thiết bị hóa chất … do nước ngoài đảm nhiệm. 

- Viện Thiết kế công nghiệp hóa chất là đơn vị hoạt động khoa học thực hiện hạch 

toán kinh tế đầu tiên (từ năm 1977) của ngành hóa chất. 

 Năm 1993, để phù hợp với nền kinh tế thị trường, mở rộng thêm ngành nghề, Viện 

đã được Chính phủ đồng ý cho chuyển thành doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Công ty 

Thiết kế công nghiệp hóa chất (Quyết định số 370/QĐ-TCNSĐT ngày 17/6/1993) do Bộ 

Trưởng Bộ công nghiệp Nặng ký). 

 Năm 2005 thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về đổi mới doanh nghiệp 

nhà nước, Công ty đã lập phương án và được Bộ Công nghiệp phê duyệt, chuyển thành 

Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất (Theo quyết định số 3493/QĐ-BCN ngày 

http://ceco.com.vn/
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24/10/2005) hoạt động theo luật doanh nghiệp. 

 Ngày 01/04/2006, Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất hoạt động theo 

hình thức công ty cổ phần và quy định của Luật Doanh nghiệp với mức vốn điều lệ ban 

đầu là 8.000.000.000 đồng. 

 Ngày 16/5/2011, Công ty đã được UBCKNN chấp thuận việc đăng ký Công ty đại 

chúng với mức vốn điều lệ là 17.579.520.000 đồng. 

 Ngày 29/05/2012, Công ty tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập và vinh dự được 

Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất với sự tham dự của Ông Nguyễn 

Nam Hải- Thứ trưởng Bộ Công Thương. Trước niềm vinh dự lớn lao và tự hào này, Công 

ty cố gắng phấn đấu tiếp tục phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, đoàn kết nhất trí, 

đẩy mạnh lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2012 và phấn đấu đứng trong nhóm 5 công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. 

 Ngày 08/02/2013, Công ty phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 

29.885.180.000 đồng. 

 Ngày 28/02/2014, Sở GDCK chấp thuận cho Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp 

Hóa chất được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số 

lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 2.988.518 cổ phần. 

 Ngày 20/09/2016, Công ty phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 

59.770.360.000 đồng. 

 Ngày 02/12/2016, Công ty đã hoàn thành việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại 

Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch 

là 5.977.036 cổ phần. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

❖ Ngành nghề kinh doanh chính: 

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu và phát triển; triển khai các dự án khoa học công 

nghệ; cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ; xây dựng và chuyển giao sáng chế, giải 

pháp hữu ích, bản quyền công nghệ; 

- Tư vấn quy hoạch phát triển ngành; tư vấn đầu tư; tư vấn kỹ thuật; tư vấn giám 

sát; cung cấp dịch vụ quản lý dự án và trợ giúp kỹ thuật; 

- Khảo sát, thiết kế, hướng dẫn thi công; 

- Kiểm tra, kiểm định, chứng nhận chất lượng công trình; 

- Cung cấp dịch vụ môi trường; 

- Tổng thầu các dự án tích hợp. 

❖ Địa bàn kinh doanh: 

 Địa bàn kinh doanh trải khắp cả nước, tập trung ở các tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc 

Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thành Phố 

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

4.1. Mô hình quản trị 

Sơ đồ 1: Mô hình quản trị 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý 

❖ Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 

 Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất được tổ chức và hoạt động tuân thủ 

theo: 

 - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; 

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, luật số 62/2010/QH12 

ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp hóa chất được Đại hội đồng cổ 

P. Thiết kế Thiết bị 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 

P. Tổ chức Hành chính P. TK Công nghệ - LĐ CN TP. Hồ Chí Minh 

 

P.Kế hoạch Kinh doanh 

P. Kế toán – Tài chính 

P. QL.KHKT và CL  

P.Pháp chế và QLTT 

 

P. TK XD và Cấp thoát nước 

P. TK Điện-ĐL-TĐH 

P. Kiểm soát DA và QL giá  

CT CP máy và thiết bị 

CN hóa chất Việt Nam 

(VMEC) 

CT CP DV kỹ thuật CN 

Hóa chất 

TT Tư vấn đầu tư 

Ban giám đốc 

TT. KT môi trường 

CT CP CECO  

Hà Nội 

Công ty TNHH Quản lý 

dự án hóa chất 

Trung tâm phát triển 

công nghệ CECO 
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đông thông qua ngày 29/10/2015, sửa đổi bổ sung ngày 12/9/2016. 

- Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/7/2012 quy định về 

Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng. 

❖ Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan 

quy định. Đại hội cổ đông có các quyền: thông qua định hướng phát triển của Công ty, 

thông qua các nội dung họp thường niên hàng năm; thông qua tổ chức lại và giải thể 

Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 

và các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

❖ Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty, có đầy đủ quyền hạn 

để thay mặt Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của Công ty, 

ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị do 

Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hiện tại, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thiết kế 

Công nghiệp Hóa chất có năm (05) thành viên bao gồm một (01) Chủ tịch HĐQT và bốn 

(04) thành viên HĐQT. Danh sách thành viên  HĐQT hiện tại như sau: 

STT Chức vụ Họ và tên 

1 Chủ tịch Ông  Đỗ Hiên Ngang 

2 Thành  viên Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

3 Thành  viên Ông Đinh Đức Bộ 

4 Thành  viên Ông Nguyễn Công Thắng 

5 Thành  viên Ông Nguyễn Thủy Nguyên 

 

❖ Ban Kiểm soát 

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm ba (03) thành viên, thay mặt cổ đông để 

kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS 

chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và 

nghĩa vụ như: kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra 

tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm 

tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra 

các báo cáo tài chính của Công ty. Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty hiện tại 

như sau: 

 

STT Chức vụ Họ và tên 

1 Trưởng ban           Bà Trương Thị Minh Thu 

2 Kiểm soát viên           Ông Nguyễn Văn Bang 

3 Kiểm soát viên           Bà Trần Thị Minh Trang 
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❖ Ban Giám đốc 

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và 

chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về 

việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ 

Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cơ cấu Ban Giám đốc 

của Công ty hiện nay như sau: 

STT Chức vụ Họ và Tên 

1 Giám đốc Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

2 Phó giám đốc Ông Văn Đức Thắng 

3 Phó giám đốc Ông Nguyễn Công Thắng  

4 Phó giám đốc Bà Nguyễn Hồng Hạnh 

❖ Các phòng ban chức năng 

 Phòng Tổ chức – Hành Chính 

- Nghiên cứu, xác lập cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của 

Công ty và các đơn vị trong Công ty. Xây dựng kế hoạch, định biên lao động hàng năm 

và từng thời kỳ theo phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty;   

- Quản lý công tác tổ chức - cán bộ theo quy định phân cấp quản lý. Nghiên cứu, 

xây dựng Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty theo quy định của 

Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với từng giai đoạn phát triển 

Công ty trình Giám đốc duyệt Ban hành. Tham gia soạn thảo Nội quy lao động, Quy chế 

trả lương, Quy định, Văn bản, Quyết định về công tác tổ chức - cán bộ, nhân sự và liên 

quan trình Giám đốc duyệt ban hành hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xét duyệt, ban 

hành; 

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, quy hoạch cán bộ, đào tạo 

chuyên môn, nghiệp vụ trong Công ty. Chuẩn bị và đề xuất để cấp có thẩm quyền đề bạt, 

bổ nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty. Lựa chọn đề cử cán bộ đi đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tại Công ty hoặc khi cơ quan ngoài tổ chức (kể 

cả đi tham quan, thực tập, nghiên cứu trong, ngoài nước) trình Giám đốc duyệt; 

- Quản lý, sử dụng con dấu của Công ty theo đúng Quy định của Nhà nước và của 

Công ty. Xử lý Công văn  "đi", "đến" trước khi trình Giám đốc Công ty giải quyết, 

chuyển và truyền đạt Công văn, Chỉ thị đến Đơn vị hoặc người thi hành. Thực hiện chế 

độ bảo mật tài liệu và công tác văn thư trong cơ quan. 

 Phòng Kế toán – Tài chính 

- Tổ chức bộ máy kế toán để thực hiện toàn bộ công việc tài chính, kế toán thống kê 

ở Công ty; 

- Thực hiện các công tác liên quan đến các nguồn lực tài chính cho các hoạt động 

của Công ty. Lập kế hoạch thu, chi tài chính và các báo cáo về hoạt động tài chính của 

Công ty; 
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- Đảm bảo thực hiện đúng đắn, đầy đủ chế độ thống kê, kế toán tài chính theo quy 

định của nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của 

Công ty; 

- Hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm soát việc thực hiện các quy định về kế toán, thống 

kê, hạch toán nội bộ của các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo các đơn vị trong Công ty thực 

hiện đúng các quy định của nhà nước và Công ty về chế độ thống kê, kế toán, tài chính; 

- Đảm bảo thực hiện thu, chi tài chính đúng chế độ hiện hành của nhà nước và các 

quy định nội bộ của Công ty. Đảm bảo trích nộp đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ quy định 

về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ khác đối 

với nhà nước; 

- Thực hiện kiểm toán nội bộ, phân tích kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

tình hình hoạt động tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí 

sản xuất, tăng doanh lợi, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của Công ty; 

- Nghiên cứu, xây dựng các quy chế, các hướng dẫn có liên quan đến quản lý tài ch 

- ính, kế toán, thống kê và hạch toán nội bộ trong Công ty. 

 Phòng Kế hoạch – Kinh doanh 

- Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, chiến lược phát triển ngành có liên quan để định 

hướng hoạt động và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh trước mắt và lâu dài của 

Công ty; 

- Tìm hiểu, quan hệ với các đối tác và tiếp cận thị trường để kiến tạo việc làm và 

thương thảo hợp đồng kinh tế giữa Công ty với các đối tác trong và ngoài nước; 

- Tổng hợp, cân đối, lập kế hoạch hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và kế hoạch dài 

hạn về sản xuất, kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty, trình Giám đốc 

duyệt và bảo vệ kế hoạch trước cấp trên xét duyệt. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị 

triển khai thực hiện theo kế hoạch được giao hoặc các công việc đột xuất khi Công ty yêu 

cầu. 

- Phân tích đánh giá hiệu quả thực hiện các hợp đồng. 

 Phòng Pháp chế và Quản lý thông tin 

- Thực hiện công tác pháp chế, tổ chức xây dựng quy chế; Kiểm tra, đánh giá, thanh 

tra nội bộ; 

- Quản lý thông tin nội bộ, phát triển hệ thống tin học;  

- Công tác cổ đông và quan hệ công chúng; 

- Công tác thư ký lãnh đạo. 

 Phòng Quản lý khoa học, kỹ thuật và chất lượng 

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và chất lượng của các bộ 

phận trong Công ty; 

- Tổ chức và chủ trì việc biên soạn, cải tiến, phổ biến các tài liệu quản lý chất lượng. 
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- Giúp Giám đốc quản lý các hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng do Công ty 

đăng ký áp dụng. Thực hiện vai trò đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của ISO 9000 hiện 

áp dụng tại Công ty. 

 Phòng Thiết kế Công nghệ - Lắp đặt 

- Thực hiện công tác thiết kế, giám sát thuộc chuyên ngành công nghệ, lắp đặt thiết 

bị, đường ống và các hoạt động tư vấn xây dựng khác. 

 Phòng Thiết kế Thiết bị 

- Thực hiện công tác thiết kế, giám sát chế tạo thiết bị ngành công nghiệp hóa chất 

và liên quan; Thực hiện các hoạt động tư vấn xây dựng khác. 

 Phòng Thiết kế Xây dựng và Cấp thoát nước 

- Thực hiện công tác thiết kế, giám sát thuộc chuyên ngành xây dựng, cấp thoát 

nước, phòng cháy chữa cháy và các hoạt động tư vấn xây dựng khác. 

 Phòng Thiết kế Điện – Đo lường – Tự động hóa 

- Thiết kế cung cấp điện động lực, chiếu sáng cho toàn bộ công trình, cho các nhà 

sản xuất chính và các công trình phụ trợ hành chính, sinh hoạt; 

- Giám sát tác giả, giám sát thi công lắp đặt, tham gia điều chỉnh thiết kế cho phù 

hợp với thực tế thi công khi cần thiết, nghiệm thu chạy thử các hạng mục thiết kế thuộc 

trách nhiệm thiết kế của Phòng; Thẩm tra các hạng mục thiết kế điện - đo lường - tự động 

hóa có liên quan do cơ quan khác lập khi có yêu cầu. 

 Phòng Kiểm soát dự án và Quản lý giá 

- Quản lý xuyên suốt các dự án hỗn hợp do công ty giao, bao gồm: tổ chức dự thầu; 

chuẩn bị hợp đồng; lập kế hoạch thực hiện hợp đồng; kiểm soát quá trình thực hiện hợp 

đồng; thẩm tra hợp đồng phụ, đơn đặt hàng; tổ chức bàn giao và quyết toán thanh lý hợp 

đồng; 

- Thực hiện công tác chuyên môn liên quan đến công tác kinh tế dự án, bao gồm: 

lập dự toán và bảng giá dự thầu, lập tổng dự toán, tổng mức đầu tư; phân tích kinh tế dự 

án, tính toán hiệu quả kinh tế dự án; thẩm tra dự toán, tổng mức đầu tư; 

- Thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ và các văn bản pháp 

quy liên quan đến công tác dự toán, định mức, đơn giá; lập và quản lý dữ liệu về giá; 

- Thẩm định giá nội bộ theo yêu cầu của Giám đốc công ty. 

 Trung tâm Tư vấn Đầu tư  

- Lập các nghiên cứu định hướng đầu tư ban đầu. 

- Tư vấn chuẩn bị đầu tư, gồm: 

 Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình… 

 Lập các dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án 

 Thực hiện các dịch vụ khảo sát, điều tra liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư 

- Tư vấn thực hiện đầu tư: 
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 Lập hồ sơ mời thầu cho các Chủ đầu tư trong và ngoài nước 

 Tham gia các tổ chuyên gia tư vấn của các Chủ đầu tư, tư vấn giám sát 

 Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

 Trung tâm Kỹ thuật môi trường 

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ và bảo vệ môi 

trường trong công trình công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp khác liên quan. 

- Tư vấn, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới và thiết bị tiên tiến vào thiết kế xử lý 

môi trường trong công trình công nghiệp và dân dụng. 

 Các đơn vị trực thuộc 

- Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Trụ sở tại: 37/76 Trần Đình Xu, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Văn phòng giao dịch tại: lầu 8, số 22 Lý Tự Trọng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

4.3. Các công ty con, công ty liên kết. 

 Công ty cổ phần Máy và Thiết bị hóa chất Việt Nam  

- Trụ sở chính: Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. 

- Vốn điều lệ: 22.425.000.000 đồng (Bằng chữ: hai mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi 

lăm triệu đồng) 

- Tỉ lệ sở hữu của CECO tại VMEC là: 55,33% vốn điều lệ. 

Ngành nghề kinh doanh chính: Gia công cơ khí, xử lý, tráng phủ kim loại; sản xuất, 

lắp đặt, sửa chữa các loại máy móc thiết bị; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Thiết kế lắp đặt thiết bị công trình, 

lắp đặt thiết bị công nghệ công trình công nghiệp hóa chất. 

 Công ty cổ phần CECO Hà Nội 

- Trụ sở chính: 21A Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 

- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu tỷ đồng) 

- Tỉ lệ sở hữu của CECO tại Công ty CP CECO Hà Nội là: 51% vốn điều lệ. 

Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ thi công xây lắp nhỏ, sửa chữa chống ăn 

mòn các nhà máy hoá chất, khoáng sản.  

 Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật và Công nghiệp hóa chất (CECOs) 

- Trụ sở chính: 21A Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 

- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu tỷ đồng) 

- Tỉ lệ sở hữu của CECO tại CECOs là: 51% vốn điều lệ 

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp, sửa chữa, bảo trì các nhà máy nhiệt điện 

khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. 

 Công ty CP Công nghiệp hóa chất Tây Ninh (TANICHEM) 
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- Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Tân Hội 1, ấp Hội An, Xã Tân Hội, Huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh. 

- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm hai mươi tỷ đồng) 

Tỉ lệ sở hữu của CECO tại TANICHEM là: 1,14% vốn điều lệ 

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột; Lắp 

đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Sản xuất phân bón. 

 Công ty TNHH Quản lý dự án hóa chất  

- Trụ sở chính: 21A, Cát Linh, Hà Nội  

- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: ba tỷ đồng) 

- Tỷ lệ sở hữu của CECO: 100% vốn điều lệ. 

- Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ cho thuê nhân lực quản lý dự án, dịch vụ tư vấn 

quản lý dự án công nghiệp. 

 Trung tâm Phát triển công nghệ CECO 

- Trụ sở chính: 21 A phố Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà  

Nội 

- Vốn điều lệ: 1.600.000.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ sáu trăm triệu đồng) 

- Tỷ lệ sở hữu của CECO: 100% vốn điều lệ. 

- Ngành nghề kinh doanh:  

+ Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hóa học, chế tạo máy, vật liệu trong lĩnh vực công 

nghiệp hóa chất, hóa dược, dầu khí, thực phẩm, chế biến khoáng sản, năng lượng và môi 

trường. 

+ Dịch vụ khoa học công nghệ: Tư vấn, chuyển giao công nghệ; Thí nghiệm; Tổ 

chức hội nghị, hội thảo; Tham gia đào tạo, Thông tin khoa học và công nghệ; Hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực trên. 

+ Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu trong lĩnh 

vực trên. 

5. Định hướng phát triển 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

- Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên tập trung trí tuệ, luôn đổi mới nhận thức, tiếp 

cận tiến bộ khoa học kỹ thuật để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 

hàng năm, với cơ cấu giá trị hợp lý giữa ba nhóm công việc chính là tư vấn thiết kế, dịch 

vụ thi công xây lắp, mua sắm thiết bị và dịch vụ môi trường. Công ty đã và đang hướng 

tới những dự án tổng thầu EPC các công trình công nghiệp hóa chất lớn và các công trình 

công nghiệp khác liên quan. 

- Giữ vững và phát huy vai trò là doanh nghiệp tư vấn thiết kế hàng đầu trong ngành 

công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp khác liên quan. 

- Phấn đấu đưa đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, cổ tức cho cổ 
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đông năm sau bằng hoặc cao hơn năm trước. 

- Xây dựng và phát triển thương hiệu, đưa CECO đứng trong hàng ngũ 5 đơn vị tư 

vấn hàng đầu của cả nước về thực hiện công việc tư vấn thiết kế và thi công xây lắp. 

- Cung cấp hoàn chỉnh các đề án thiết kế và các dịch vụ tư vấn đầu tư, cung ứng, thi 

công xây dựng công trình và dịch vụ môi trường.  

  Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

- Tăng cường công tác tiếp thị, thông tin thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh 

trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm thương 

hiệu doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

- Nâng cao hiệu quả công tác chi đạo, quản lý chất lượng, tiến độ các dự án đặc biệt 

là các dự án EPC. 

- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, ký các thỏa thuận ghi nhớ 

hợp tác với các đối tác có thế mạnh riêng theo từng lĩnh vực để cùng tham gia mục tiêu 

phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan 

đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty. 

 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

- Luôn quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn và định hướng cho khách 

hàng tiếp cận công nghệ sạch, công nghệ hữu cơ, vi sinh trong sản xuất phân bón và đổi 

mới công nghệ trong sản xuất hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, nhằm giảm thiểu tác 

động tiêu cực đến môi trường. 

- Tích cực tham gia các phong trào vì trách nhiệm xã hội và cộng đồng do Bộ Công 

thương, Tập đoàn Hóa chất Viết Nam và địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở phát 

động. 

6. Các rủi ro 

6.1. Rủi ro về kinh tế 

Nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro được hình thành từ sự biến 

động của các nhân tố kinh tế cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, 

tỷ giá hối đoái… Các doanh nghiệp, với vai trò là một trong các chủ thể của nền kinh tế 

cũng không nằm ngoài sự tác động của các nhân tố trên.  

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát 

Từ năm 2008 đến nay, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và tình hình 

lạm phát nói riêng ở Việt Nam đã ở mức báo động. Trước bối cảnh kinh tế thế giới suy 

giảm khó lường, Việt Nam đã có chủ trương đúng về tập trung cho mục tiêu ổn định kinh 

tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng hợp lý.  

Theo số liệu do Tổng Cục Thống kê công bố, năm 2011 là năm đầu tiên trong kế 

hoạch 5 năm (2011-2015). Kể từ 2011 đến nay, tăng trưởng kinh tế không chỉ về đích mà 

còn vượt kế hoạch. Trong đó, năm 2011, GDP tăng 6,24%, năm 2012 tăng 5,25%, năm 

2013 tăng 5,42% và năm 2014 tăng 5,98%. So với kế hoạch chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 
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5,8% mà Quốc hội đưa ra thì năm 2014 đạt 5,98%. Năm 2015 với 6,68% là chỉ số ấn 

tượng nhất cho thấy nền kinh tế phục hồi rất rõ nét, cao hơn mức tăng của các năm 2011-

2014. Đặc biệt, mức tăng trưởng năm 2015 tăng cao hơn mức bình quân của giai đoạn 

2008-2010 là 6,14% bởi đây là giai đoạn ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái kinh tế thế 

giới.  

Số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 28/12/2016 cho thấy, tổng sản phẩm 

trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21%. Mức tăng này thấp hơn 6,68% của 

năm 2015 và không đạt mục tiêu đề ra là 6,7%. Tuy nhiên, so với mức tăng GDP của giai 

đoạn 2007 trở về trước có mức tăng 7% trở lên thì mức GDP này còn thấp hơn nhiều.  

Nhờ các chủ trương đúng đắn và sự chỉ đạo kiên quyết của chính phủ, các ngành, 

các địa phương, tình trạng lạm phát được đánh giá đã được kiểm soát, giảm khá đều đặn 

từ 23% thời điểm tháng 8/2011 còn 5% thời điểm tháng 8/2012. Năm 2013, với mục tiêu 

hàng đầu là kiềm chế lạm phát, tỷ lệ lạm phát đã được Chính phủ đưa xuống ở mức 6%. 

Tính chung cả năm 2014, lạm phát chỉ tăng 1,84%. Lạm phát năm 2015 ở mức thấp kỷ 

lục trong 14 năm gần đây, chưa tới 1% - chỉ 0,6%, thấp xa mục tiêu điều hành 5%. Nhiều 

nghiên cứu chỉ ra rằng, ở một nền kinh tế như Việt Nam, ngưỡng lạm phát 7% mới là hợp 

lý để nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao. Đây là điều rất đáng lưu tâm trong bối cảnh 

hiện nay. 

Theo Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, lạm phát năm 2016 chỉ là 4,74%, thấp 

hơn mục tiêu đề ra là 5%. Cũng nhờ những kết quả này, 2016 được coi là năm thành công 

của Việt Nam trong việc kiểm soát lạm phát trong điều kiện giá cả nhiều mặt hàng do 

Nhà nước quản lý tiệm cận dần thị trường, theo đánh giá của Tổng cục Thống kê. 

 Lãi suất 

Đối với một doanh nghiệp thì rủi ro lãi suất xảy ra khi chi phí lãi vay của doanh 

nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất 

cũng khác nhau giữa các ngành với nhau tùy theo cơ cấu nợ vay. Từ năm 2010 cho đến 

nay, lãi suất có biểu hiện tăng cao, tiếp tục biến động mạnh và diễn biến phức tạp, năm 

2011, để ưu tiên ổn định nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, Chính phủ và ngân hàng 

nhà nước liên tục phát đi các tín hiệu thắt chặt tiền tệ, khiến lãi suất ngân hàng liên tục 

tăng cao. Năm 2011, lãi suất cho vay doanh nghiệp kỳ hạn 6 tháng – 1 năm dao động ở 

mức 20 – 22%/năm, thậm chí một số ngân hàng còn tự đặt ra một số loại phí, khiến mức 

lãi suất thực các doanh nghiệp phải vay có thể lên tới 27%/năm. Cuối năm 2011 sang đầu 

năm 2012, lãi suất tuy đã có dấu hiệu giảm, tuy nhiên mức lãi suất cho vay của các Ngân 

hàng thương mại vẫn giữ ở mức phổ biến là 21%/năm; với mức lãi suất này khó có doanh 

nghiệp nào sản xuất kinh doanh hiệu quả để bù lãi mà vẫn có lợi nhuận. Tuy nhiên, đến 

cuối năm 2013 và kéo dài đến nửa đầu năm 2015, lãi suất ngân hàng đã giảm do lạm phát 

tiếp tục được kiểm soát trong mức 6% - 7% theo mục tiêu Chính phủ đề ra. 

Tháng 4/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Ngân hàng 

Nhà nước xem xét giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, kích nền kinh tế phát 

triển. Sau đó gần 6 tháng, các ngân hàng mới có thể bắt đầu thực hiện theo chỉ đạo của 
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Thủ tướng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tháng 10-2016, mặt bằng lãi suất 

cho vay tiền đồng phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn 

hạn. Các ngân hàng thương mại nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ 

biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. 

Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-

9%/năm đối với ngắn hạn, 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách 

hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn 4-5%/năm. 

Lãi suất cho vay bằng đô la Mỹ hiện phổ biến ở mức 2,8-6%/năm, trong đó lãi 

suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 

5-6%/năm. 

Trong một nền kinh tế chung chưa phục hồi ổn định, tăng trưởng chậm và tiềm ẩn 

nhiều rủi ro sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. 

Những biến động của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung có 

ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất. Do đó những dự báo về triển vọng phát triển trong tương lai cũng như 

những kế hoạch kinh doanh đã đề ra của CECO có thể thay đổi theo biến động của nền 

kinh tế.   

 Thị trường:  

Tình hình kinh tế xã hội khó khăn chung từ năm 2015. Trong năm 2016, kinh tế 

nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn 

cầu thấp hơn so với dự báo; giá nhiều hàng hóa cơ bản và giá dầu thô ở mức thấp. 

Các dự án đầu tư nói chung và các dự án về sản xuất công nghiệp nói riêng giảm 

đáng kể do đó ảnh hưởng rất nhiều đến việc cạnh tranh cơ hội tiếp cận các dự án của 

Công ty. 

Hiện nay cũng đã xuất hiện rất nhiều các công ty trong và ngoài nước tại Việt 

Nam có quy mô tương tự hoặc lớn hơn, có năng lực và trình độ chuyên nghiệp tham gia 

vào thị trường tư vấn thiết kế, mua sắm và thi công xây lắp thuộc lĩnh vực Phân bón và 

Hóa chất đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị phần của Công ty. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bền vững, phụ thuộc phần lớn 

vào hợp đồng EPC Muối mỏ Lào, không có dự án gối đầu nên gặp khó khăn khi dự án 

này tạm dừng thực hiện. 

Cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp đã cổ phần 

mà nhà nước chiếm giữ dưới 50% vốn điều lệ. 

6.2. Rủi ro về luật pháp 

Là một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất, hoạt động 

của Công ty chịu sự điều chỉnh chủ yếu từ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật 

đấu thầu, Luật Xây dựng và các chính sách có liên quan của Chính phủ. Nhìn chung, với 

hệ thống luật pháp và chính sách đã và đang được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, nhất 

quán như hiện nay sẽ tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng, bình đẳng cho mọi 
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thành phần kinh tế cũng như đáp ứng được các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Điều này sẽ 

tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất nói riêng. 

Tuy nhiên, hiện nay, trong quá trình hoạt động, CECO nói riêng và các doanh 

nghiệp trên cả nước nói chung luôn phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn. Các rủi ro có 

thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân trong đó rủi ro pháp lý phát sinh từ việc tuân thủ 

pháp luật, thay đổi chính sách áp dụng pháp luật của công ty và các mâu thuẫn giữa pháp 

luật trong nước và cam kết quốc tế là một trong những rủi ro gây hậu quả nghiêm trọng 

nhất ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. 

Hệ thống các qui định của pháp luật do nhà nước ban hành thay đổi quá nhiều (đặc 

biệt là Luật Đấu thầu; Luật Xây dựng; các Nghị định, Thông tư về quản lý dự án 

ĐTXDCT, quản lý chất lượng, hợp đồng, quản lý chi phí …), đặc biệt các gói thầu xây lắp 

có giá trị < 5 tỷ chỉ các công ty nhỏ và siêu nhỏ được thực hiện làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến các dự án mà Công ty đã tiếp thị trước đây. 

Ngoài ra, công ty phải tuân thủ theo các quy định pháp lý về lựa chọn bổ nhiệm các 

chức danh liên quan đến dự án (chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm thiết kế…). Khi thực thi 

dự án, do sự bất cẩn hay sai sót của các chức danh chủ nhiệm lập dự án hay chủ nhiệm 

thiết kế…khiến công ty gặp rủi ro làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn. 

Các rủi ro pháp lý này ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển của công ty, đặc 

biệt trong bối cảnh những biến động phức tạp về tình hình kinh tế Việt Nam và trên thế 

giới hiện nay. Vì vậy, nhận diện các rủi ro pháp lý sẽ giúp công ty chủ động trong việc 

phòng chống, quản trị được những rủi ro hữu hiệu nhất. 

Công ty là công ty đại chúng, đã thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu 

ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

Do đó, Công ty phải thực hiện các quy định công bố thông tin theo các văn bản luật, các 

Thông tư hướng dẫn liên quan rất chặt chẽ. 

6.3. Rủi ro đặc thù 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng trong ngành công nghiệp 

hóa chất và công nghiệp khác liên quan nên công ty cũng chịu những rủi ro của ngành 

liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

- Rủi ro về chất lượng các sản phẩm tư vấn: Công ty tuân thủ chặt chẽ các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong việc lập dự án và trong khâu thiết kế. Tuy 

nhiên, trong quá trình lập dự án và trong khâu thiết kế, công ty có thể gặp rủi ro khi các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn của dự án không phù hợp với thông lệ quốc tế, hay không phù hợp 

với các công ty thiết kế.  

- Ngoài ra, công ty phải tuân thủ theo các quy định pháp lý về lựa chọn bổ nhiệm 

các chức danh liên quan đến dự án (chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm thiết kế…). Khi thực 

thi dự án, do sự bất cẩn hay sai sót của các chức danh chủ nhiệm lập dự án hay chủ nhiệm 

thiết kế…khiến công ty gặp rủi ro làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn. 
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- Rủi ro trong việc thực hiện các gói thầu EPC: Công ty gặp phải rủi ro liên quan 

đến quy định về đền bù vật chất khi thiết kế sai, dẫn đến hư hỏng công trình, không đảm 

bảo chất lượng thiết bị, công suất, chất lượng sản phẩm… 

6.4. Rủi ro khác 

 Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh trong khu vực và trên 

thế giới đều có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, các bất ổn về kinh tế, xã hội 

trong khu vực cũng như trên thế giới cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

của công ty. Vì vậy, công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin về những diễn biến 

tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam cũng như các nước lân cận để lên kế 

hoạch điều hành công việc một cách tối ưu, cơ cấu lại quy mô đầu tư của các sản phẩm mà 

công ty cho là phù hợp. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Trong năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất phân bón 

thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đặc biệt là sản xuất DAP và Urê gặp nhiều khó khăn 

do giá sản phẩm cao không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu, hàng tồn kho nhiều. Do 

ảnh hưởng những khó khăn của các đơn vị thuộc Tập đoàn, Công ty Cổ phần Thiết kế 

Công nghiệp Hóa chất cũng gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác các hợp đồng mới do 

các dự án đầu tư mới không có, các dự án dự kiến triển khai bị dừng hoặc giãn tiến độ đầu 

tư. Trong năm 2016, Ngoài dự án Muối Lào, Công ty chủ yếu thực hiện các hợp đồng 

thiết kế và thi công nhỏ, khối lượng công việc các dự án lớn như DAP số 2, Đạm Hà Bắc 

chủ yếu thực hiện công tác quyết toán, bảo hành. Việc dự án Muối Lào bị giãn tiến độ, 

không đạt kế hoạch dự kiến trực tiếp làm sản lượng và doanh thu của Công ty năm 2016 

không đạt được chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 

 

TT Các chỉ tiêu 
Năm 2015 

(Đồng) 
Năm 2016 

(Đồng) 

Tăng giảm 

so với 2015 

(%) 

1 Tổng giá trị tài sản 306.483.294.092 386.621.380.748 26,15 % 

2 Doanh thu thuần 292.830.077.270 257.663.466.793 -12,00 % 

3 Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 

5.153.133.444 10.772.889.548 

109,06 % 

4 Lợi nhuận khác 5.080.516.416 992.797.919 -80,46 % 

5 Lợi nhuận trước thuế 10.233.649.860 11.765.687.467 14,97 % 

6 Lợi nhuận sau thuế 7.866.303.473 8.908.177.990 13,25 % 

7 Tỷ lệ cổ tức (%)/ mệnh giá 

cổ phần  

20% 10% -50% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016; Nghị quyết Hội nghị 

ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017)  
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Bảng 2: Số lượng hợp đồng ký trong năm 2016 

 

Nội dung  Giá trị HĐ (tỷ đồng) Số lượng Hợp đồng 

Tư vấn Thiết kế 25,462 38 

Thi công, xây lắp 70,357 60  

Dịch vụ khác 0,482 4 

Tổng cộng 93,301 102 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2016 )  

2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách Ban giám đốc và lý lịch các thành viên 

❖ Danh sách thành viên Ban Giám đốc 

Bảng 3: Danh sách thành viên Ban Giám đốc 

 

STT Chức vụ Họ và tên 

1 Giám đốc Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

2 Phó Giám đốc Ông Văn Đức Thắng 

3 Phó Giám đốc Ông Nguyễn Công Thắng  

4 Phó Giám đốc Bà Nguyễn Hồng Hạnh 

 

❖ Lý lịch thành viên 

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hùng 

Số CMND : 011425292    Ngày cấp: 12/10/2004  Tại: Công an Hà Nội 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 21/01/1961 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Phường Cự khối, Quận Long Biên, Hà Nội 

Địa chỉ thường trú : Số 26, Ngách 75, ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, 

phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ năm 1985 đến 

tháng 9/2000 

: Nhân viên phòng thiết kế xây dựng, CTCP Thiết kế công 

nghiệp Hóa chất.    

Từ tháng 10/2000 đến 

tháng 12/2007 

: Phó phòng Thiết kế Xây dựng CTCP Thiết kế công 

nghiệp Hóa chất 

Từ năm 2008 đến 

tháng1/2011 

: Công tác tại Ban Đầu tư xây dựng – Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam 
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Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thiết kế công nghiệp 

hóa chất.   

Từ  tháng 2/2011 đến 

tháng 6/2011 

: Phó Giám đốc CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất.   

Từ tháng 7/2011 đến 

tháng 3/2011 

: Giám đốc CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất.   

Từ  tháng 4/2011 đến 

nay 

: Giám đốc CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất.  

Thành viên HĐQT CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất.   

Chức vụ  công tác 

hiện nay tại Công ty 

: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty 

Chức vụ đang nắm 

giữ tại tổ chức khác 

: Thành viên HĐQT CTCP Tư vấn đầu tư và Xây dựng 

Mỏ (INCODEMIC) 

Số cổ phần nắm giữ : – Số cổ phần sở hữu cá nhân: 36.400 cổ phiếu – chiếm 

0,61% vốn điều lệ 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 836.786 cổ 

phiếu - Chiếm 14% VĐL. 

Số cổ phần của 

người có liên quan 

- Họ tên người có 

liên quan 

- Quan hệ 

- Chức vụ tại tổ chức 

giao dịch 

: 

 

: 

 

: 

: 

4.922 cổ phiếu, chiếm 0,08% VĐL. 

 

Nguyễn Đình Hoàng 

 

Con ruột 

Không 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao HĐQT CECO 5.000.000 VNĐ/tháng, hưởng 

lương theo quy chế 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 

 

 

Họ và tên : Văn Đức Thắng 

Số CMND : 011076611 do Công an Hà Nội cấp. 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 23/3/1964 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Hải Phú – Hải Lăng – Quảng Trị 
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Địa chỉ thường trú : Số 18,B20 Hoàng Ngọc Phách-Đống Đa-Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại : Số 18,B20 Hoàng Ngọc Phách-Đống Đa-Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ tháng 6/1987 

đến tháng 6/2002 

: Nhân viên Phòng Thiết kế xây dựng CTCP Thiết kế 

công nghiệp hóa chất. 

Từ tháng 7/2002 

đến tháng 3/2006 

: Phó phòng Kế hoạch kinh doanh CTCP Thiết kế 

công nghiệp hóa chất . 

Từ tháng 4/2006 

đến tháng 10/2008 

: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh CTCP Thiết kế 

công nghiệp hóa chất . 

Từ tháng 11/2008 

đến nay 

: Phó Giám đốc CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất. 

Từ tháng 11/2015 

đến nay 

 Phó Giám đốc CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất; 

Chủ tịch HĐQT công ty CP CECO Hà Nội  

Chức vụ  công tác 

hiện nay tại Công 

ty 

: Phó Giám đốc Công ty  

Chức vụ đang nắm 

giữ tại tổ chức khác 

: Không 

Số cổ phần nắm giữ : – Số cổ phần sở hữu cá nhân: 3.800 cổ phiếu – chiếm 

0,06% vốn điều lệ 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu 

– Chiếm 0% VĐL 

Số cổ phần của người 

có liên quan 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao HĐQT Công ty CP CECO Hà Nội: 

2.000.000 VNĐ/tháng. 

Hưởng lương theo quy chế. 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 

 

Họ và tên : Nguyễn Công Thắng 
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Số CMND : 011637754   ngày cấp: 28/10/2004  tại: Công an Hà Nội 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 26/04/1974 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : TP Thái Bình-  tỉnh Thái Bình 

Địa chỉ thường trú : Số 3, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại  C1802. Chung cư Đất phương nam đường Chu Văn An, 

Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Máy và TBCN Hóa chất – Dầu khí 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ năm 1996 đến 

tháng 4/1999 

: Nhân viên Phòng Thiết kế công nghệ CTCP Thiết kế 

công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 5/1999 đến 

tháng 3/2006 

: Trưởng phòng kinh tế nghiệp vụ CN CTCP Thiết kế 

công nghiệp Hóa chất tại TP Hồ Chí Minh 

Từ tháng 4/2006 đến 

tháng 3/2008 

: Trưởng phòng cung ứng CN CTCP Thiết kế công nghiệp 

Hóa chất tại TP Hồ Chí Minh 

Từ tháng 4/2008 đến 

tháng 7/2009 

: Phó Giám đốc CN CTCP Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

tại TP Hồ Chí Minh. 

Từ tháng 8/2009 đến 

tháng 3/2012 

: Trưởng phòng Quản lý thông tin & đấu thầu CTCP Thiết 

kế công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 04/2011 đến 

tháng 01/2012 

: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Quản lý thông tin & 

đấu thầu Công ty CP Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 02/2012 đến 

tháng 03/2012  

: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Quản lý thông tin & 

đấu thầu Công ty CP Thiết kế công nghiệp Hóa chất. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Máy và Thiết bị 

công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VMEC) 

Tháng 5/2014 : Từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị VMEC. 

Từ tháng 4/2012 đến 

tháng 01/2015 

: Giám đốc Chi nhánh CTCP Thiết kế công nghiệp Hóa 

chất tại TP Hồ Chí Minh. Thành viên HĐQT CTCP 

Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 01/2015 đến 

nay 

: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Thiết kế công 

nghiệp Hóa chất 

Chức vụ  công tác hiện 

nay tại Công ty 

: TV HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Thiết kế công nghiệp 

Hóa chất. 

Chức vụ đang nắm giữ 

tại tổ chức khác 

: Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý dự án hóa chất 

(CPMC). 
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Số cổ phần nắm giữ : – Số cổ phần sở hữu cá nhân: 103.398 cổ phiếu – chiếm 

1,73% vốn điều lệ 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu - 

Chiếm 0% VĐL 

Số cổ phần của người 

có liên quan 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao HĐQT: 5.000.000 VNĐ/tháng, hưởng lương 

theo quy chế tại CPMC 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 

 

Họ và tên : Nguyễn Hồng Hạnh 

Số hộ chiếu : B3429729 cấp ngày 04/09/2009 tại Cục XNC Việt Nam 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : 28/01/1976 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Thái Nguyên 

Hộ khẩu thường trú : P.516A, nhà C5, Khu tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa 

Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Chỗ ở hiện tại : A1103, Chung cư Mulberry Lane, khu đô thị Mỗ Lao, 

phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế hóa chất 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  tháng 6/1997 đến  

tháng 8/2009 

: Kỹ sư - Phòng Thiết kế Công nghệ Lắp đặt thuộc Công ty 

CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

Từ tháng 8/2009 đến  

tháng 7/2011 

: Phó trưởng phòng – Phòng Quản lý thông tin và Đấu thầu  

thuộc Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 7/2011 đến : Phó trưởng phòng – Phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc 
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tháng 12/2011 Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 01/2012 đến 

tháng 10/2013 

: Trưởng phòng - Phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc Công ty 

CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 11/2013 đến 

tháng 7/2014 

: Phó trưởng phòng - Phòng Dự án DAP2 thuộc Công ty CP 

Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

Từ tháng 7/2014 đến 

tháng 03/2014 

: Trưởng phòng - Phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc Công ty 

CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 04/2014 đến 

tháng 04/2016 

: Trưởng phòng - Phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc Công ty 

CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất; Thành viên HĐQT 

CTCP Thiết kế công nghiệp Hóa chất. 

Từ tháng 05/2016 đến 

nay 

 Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa 

chất 

Chức vụ  công tác 

hiện nay tại Công ty 

: Phó giám đốc Công ty  

Chức vụ đang nắm 

giữ tại tổ chức khác 

: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Công nghiệp 

hóa chất (CECOs) 

Số cổ phần nắm giữ : – Số cổ phần sở hữu cá nhân: 600 cổ phiếu – chiếm 0,01% 

vốn điều lệ. 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu - 

chiếm 0% VĐL 

Số cổ phần của người 

có liên quan 

: Không  

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao HĐQT CECOs: 2.000.000 VNĐ/tháng, hưởng 

lương theo quy chế. 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 

 

2.2. Kế toán trưởng 

Họ và tên : Đinh Đức Bộ 

Số CMND : 034062000580 ngày cấp: 24/11/2014 tại: Cục CSĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
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Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 20/07/1962 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình 

Hộ khẩu thường trú : P.502b-TT Viện TKCNHC, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà 

Nội. 

Chỗ ở hiện tại  Số 14, hẻm 76/1, ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Đống 

Đa, Hà Nội. 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân vật giá. 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ năm 1987 đến 

tháng 10/1995 

: Phụ trách kế toán tại xí nghiệp sản suất hóa chất trực thuộc 

CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất (CECO). 

Từ tháng 11/1995 đến 

2000 

: Nhân viên kế toán tại phòng Tài chính Kế toán CTCP Thiết 

kế công nghiệp hóa chất . 

Từ 2001 đến tháng 

3/2006 

: Phó trưởng phòng tài chính kế toán CTCP Thiết kế công 

nghiệp hóa chất 

Từ tháng 4/2006 đến 

tháng 3/ 2011 

: Kế toán trưởng  CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất. 

Từ tháng 4/2011 đến 

nay 

: Kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thiết 

kế công nghiệp hóa chất 

Chức vụ công tác hiện 

nay tại Công ty 

: TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty 

Chức vụ đang nắm giữ 

tại tổ chức khác 

: Trưởng BKS Công ty CP Máy và TBCN Hóa chất Việt 

Nam (VMEC)  

Số lượng cổ phần nắm 

giữ 

: 

 

: 

– Số cổ phần sở hữu cá nhân: 75438 cổ phiếu – chiếm 

1,26% vốn điều lệ. 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu 

chiếm 0% vốn điều lệ 

Số cổ phần của 

người có liên quan 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao TV HĐQT CECO: 5.000.000 VNĐ/tháng, lương 

theo quy chế 
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Thù lao Trưởng BKS VMEC: 1.500.000 VNĐ/tháng. 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 

 

2.3. Những thay đổi trong ban điều hành: 

Ngày 28/04/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Quyết định bổ nhiệm bà 

Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh giữ chức vụ Phó giám đốc 

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất kể từ ngày 01/05/2016.  

2.4. Số lượng cán bộ, nhân viên.  

Bảng 4: Số lượng cán bộ, nhân viên 

TT Nội dung Số người 

1 Trình độ đại học trở lên 137 

2 Trình độ cao đẳng và trung cấp, sơ cấp 15 

3 Công nhân kỹ thuật 2 

4 Lao động phổ thông 1 

Tổng cộng 155 

(Nguồn: Danh sách lao động tại thời điểm 31/12/2016) 

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

a) Các khoản đầu tư lớn trong năm 2016: 

- Mua xe 7 chỗ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 3.052 triệu đồng. 

- Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần CECO Hà Nội với số tiền là 3.060.000.000 

đồng (Ba tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ. 

- Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp hóa chất với số 

tiền là 3.060.000.000 đồng (Ba tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng), chiếm 51% vốn điều 

lệ. 

- Thành lập Trung tâm phát triển công nghệ CECO (gọi tắt là CETD) với vốn điều 

lệ là 1.600 triệu đồng. 

- Thành lập Công ty TNHH Quản lý dự án hóa chất (CPMC) trực thuộc CECO: 3 tỷ 

đồng. 

b) Các công ty con: 

Bảng 5: Các công ty con của công ty  

 

STT Công ty con 

Lợi ích và quyền biểu quyết của 

công ty 

Năm 2015 Năm 2016 

1 
Công ty cổ phần Máy và Thiết bị Công 

nghiệp hóa chất Việt Nam 
55,33% 55,33% 

2 Công ty cổ phần CECO Hà Nội 51 % 51 % 

3 
Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật  Công 

nghiệp hóa chất 
51 % 51 % 
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STT Công ty con 

Lợi ích và quyền biểu quyết của 

công ty 

Năm 2015 Năm 2016 

4 Công ty TNHH quản lý dự án hóa chất 100 % 100 % 

5 Trung tâm phát triển công nghệ CECO 100 % 100 % 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016 ) 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Bảng 6: Tình hình tài chính 

 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Tỷ lệ 

2016/2015 

Tổng giá trị tài sản (đồng)  306.483.294.092 386.621.380.748 126,15 % 

Doanh thu thuần (đồng) 292.830.077.270 257.663.466.793 87,99 % 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh (đồng) 

5.153.133.444 10.772.889.548 209,06 % 

Lợi nhuận khác (đồng) 5.080.516.416 992.797.919 19,54 % 

Lợi nhuận trước thuế (đồng) 10.233.649.860 11.765.687.467 114,97 % 

Lợi nhuận sau thuế (đồng) 7.866.303.473 8.908.177.990 113,25 % 

Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá cổ phần) 20% 10%  50% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016) 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2015 

Năm 

2016 
Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 
Lần 1,15 1,27  

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

(TSLĐ- Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn) 
Lần 0,96 0,63  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 78,91 72,73  

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 374,16 266,75  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,96 0,67  

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 
Lần 5,49 1,67  
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4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,69 3,46  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  % 12,17 8,45  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  % 2,56 2,30  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 1,76 4,18  

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016 của CECO) 

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

a) Cổ phần 

   Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.977.036 cổ phần  

Cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 5.977.036 cổ phần 

Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

b) Cơ cấu cổ đông 

 Cơ cấu cổ đông của Công ty  

Bảng 8: Cơ cấu cổ đông 

 

STT Cổ đông Số lượng 
Số lượng 

CP sở hữu 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Cổ đông Nhà nước 01 1.787.492 29,91% 

2 Cổ đông tổ chức    

2.1 Tổ chức trong nước 02 34.801 0,58% 

2.2 Tổ chức nước ngoài 01 8.300 0,14% 

3 Cổ đông cá nhân    

3.1 Cá nhân trong nước 177 4.146.243 69,37% 

3.2 Cá nhân nước ngoài 01 200 0,003% 

Tổng cộng  5.977.036 100,00% 

(Nguồn: Danh sách cổ đông do VSD chốt tại thời điểm ngày 15/03/2017) 

 Thông tin chi tiết cổ đông lớn  

Bảng 9: Cổ đông lớn 

 

STT Cổ đông Địa chỉ 
Số 

CMND/ĐKKD 

Số lượng 

CP sở hữu 
Tỷ lệ (%) 

1 
Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam 

Số 1A Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
0100100061 1.787.492 29,91% 

2 
Dương Thị 

Huyền Quyên 

33 Phan Chu Trinh, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, 

Việt Nam 

017389681 1.011.026 16,92% 

3 
Nguyễn Thị 

Yến Hoa 

412B,A25 KTT 

Nghĩa Tân Cầu Giấy 
194253203 960.882 16,08% 
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STT Cổ đông Địa chỉ 
Số 

CMND/ĐKKD 

Số lượng 

CP sở hữu 
Tỷ lệ (%) 

Hà Nội 

4 Đông Thị 

Thắm 

Chung cư HH1B 

Linh Đàm, Hoàng 

Mai Hà Nội 

060845279 1.106.631 18,51% 

5 
Đỗ Hiên 

Ngang 

61/36 Bình Giã, 

P13, Tân Bình 

TPHCM 

024241861 332.000 5,55% 

 Tổng cộng    

(Nguồn: Danh sách cổ đông do VSD chốt tại thời điểm ngày 15/03/2017) 

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

Trong năm 2016, Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ, mức vốn điều lệ của Công ty 

tại thời điểm 31/12/2016 là 59.770.360.000 đồng tương đương 5.977.036 cổ phần. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e) Các chứng khoán khác: Không có 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

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

Bảng 10: Đánh giá kết quả hoạt dộng kinh doanh 

 
ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
TH năm 

2015 

KH năm 

2016 

TH năm 

2016 

Tỷ lệ % 

TH/KH  

2016 

Tỷ lệ % 

TH 2016/ 

2015 

Tổng doanh 

thu 
293.081 640.000 258.514 40,39% 88,21% 

Tổng chi phí 282.847 
 

246.748 
 

87,24% 

Lợi nhuận 

trước thuế 
10.234 18.000 11.766 65,37% 114,97% 

Thuế TNDN 2.367 
 

2.858 
 

120,74% 

Lợi nhuận sau 

thuế 
7.867 

 
8.908 

 
113,23% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016,  

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017) 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

Bảng 11: Tình hình tài sản 

 

TT Nội dung Năm 2015 Năm 2016 

Thay đổi 2016 so 

với 2015 (%) 

(Tăng, giảm) 
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TT Nội dung Năm 2015 Năm 2016 

Thay đổi 2016 so 

với 2015 (%) 

(Tăng, giảm) 

1 Tổng tài sản 306.483.294.092 386.621.380.748 26,15 % 

2 Tài sản ngắn hạn 276.630.305.127 356.191.688.257 28,76 % 

3 Phải thu ngắn hạn 107.658.585.742 144.679.521.657 34,39 % 

4 Tài sản dài hạn 29.852.988.965 30.429.692.491 1,93 % 

5 Phải thu dài hạn 6.870.145.487 86.712.526 -98,74 % 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016) 

b) Tình hình nợ phải trả 

Bảng 12: Nợ phải trả 

 

TT Nội dung Năm 2015 Năm 2016 

Thay đổi 

2016 so với 

2015 (%) 

(Tăng, giảm) 

I I. Nợ ngắn hạn 240.142.544.723 280.819.995.593 16,94 % 

1 Vay và nợ ngắn hạn 9.498.779.797 14.071.937.544 48,15 % 

2 Phải trả người bán 39.182.995.275 42.650.685.151 8,85 % 

3 Người mua trả tiền trước 145.023.402.027 189.791.307.501 30,87 % 

4 
Thuế và các khoản phải 

nộp Nhà nước 
3.339.896.696 4.069.412.442 

21,84 % 

5 Phải trả người lao động 2.259.621.453 7.636.641.078 237,96 % 

6 Chi phí phải trả 39.859.675.035 21.448.651.127 -46,19 % 

7 
Các khoản phải trả, phải 

nộp khác 
503.948.427 964.281.875 

91,35 % 

8 
Quỹ khen thưởng phúc 

lợi 
474.226.013 187.078.875 -60,55 % 

II II. Nợ dài hạn 1.703.264.477 383.524.093 -77,48 % 

1 Phải trả dài hạn khác 43.310.419 - - 

2 Vay dài hạn - - - 

3 
Quỹ dự phòng phải trả 

dài hạn 
995.929.965 - - 

4 
Quỹ phát triển khoa học 

và công nghệ 
664.024.093 383.524.093 -42,24 % 

III Tổng Nợ phải trả 241.845.809.200 281.203.519.686 16,27 % 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016) 
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. 

 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

bầu ngày 23/4/2016) của Công ty đã sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ từ ngày 01/5/2016, 

như sau: 

- HĐQT miễn nhiệm 39 chức danh cán bộ quản lý, điều hành của Công ty CP Thiết 

kế Công nghiệp Hóa chất nhiệm kỳ II (2011-2015) kể từ ngày 01/5/2016 và đã ban hành 

quyết định bổ nhiệm 30 cán bộ quản lý, điều hành Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa 

chất nhiệm kỳ III (2016-2020) kể từ ngày 01/5/2016. 

- Thành lập Phòng Kiểm soát dự án và Quản lý giá trên cơ sở sáp nhập Phòng Kinh 

tế Dự toán và Phòng Quản lý dự án. 

- Thành lập Công ty TNHH Quản lý dự án hóa chất (do CECO làm chủ sở hữu). 

- Thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ CECO (CETD). 

- Sắp xếp, tái cấu trúc, điều động nhân sự phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh 

của công ty theo từng thời điểm. 

- Sắp xếp, bố trí lại lao động của khối gián tiếp cho phù hợp nhằm giảm biên lao 

động khối gián tiếp phù hợp với cơ cấu lao động. 

- Điều động nhân sự khối trực tiếp phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh theo 

từng thời điểm. 

- Bố trí nhân lực hợp lý nhằm đảm bảo công tác an sinh, xã hội. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai  

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty dựa trên các giá trị 

các Hợp đồng còn lại chuyển sang và các hợp đồng dự kiến khai thác, Ban điều hành đề 

ra một số các chỉ tiêu trong năm 2017 sẽ hoàn thành theo tiến độ như sau:  

Bảng 13: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

 
ĐVT; triệu đồng

Hoàn thành 

2016

Kế hoạch 

2017

1 Giá trị sản xuất công nghiệp        394.678        308.000 78%

Tư vấn TK & dịch vụ            50.384 55.000 109%

Thi công, Mua sắm          343.363 247.500 72%

Dịch vụ khác                931 5.500 591%

2 Tổng doanh thu        257.663        280.000 109%

Tư vấn TK & dịch vụ            52.403           50.000 95%

Thi công, Mua sắm          201.522          225.000 112%

Doanh thu khác             3.739 5.000 134%

3 Lợi nhuận sau thuế            8.908 14.800 166%

4 Thu nhập bình quân/tháng              15,9 10 63%

TT Chỉ tiêu Tỷ lệ % so 

với năm 

2016
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4.2 Marketing và hợp tác phát triển 

Đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tham gia dự thầu, chào hàng, tiếp cận với 

các Chủ đầu tư để nhanh chóng thương thảo ký kết hợp đồng đối với các công trình dự 

kiến khai thác trong năm 2017. 

Tiếp tục hoàn thiện các thể hiện vật chất khác để phục vụ cho công tác PR hỗ trợ 

Marketing (triển khai mặc đồng phục, thay đổi bì thư, card visit, các thể hiện bằng hình 

ảnh….) 

Xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; 

Nâng cao uy tín thương hiệu cả bên trong (nội bộ Công ty) và bên ngoài (đối với 

Khách hàng), xây dựng văn hóa công ty. 

Mở rộng quảng bá thương hiệu, xây dựng hình ảnh công ty, lập kế hoạch tổ chức 

hội nghị khách hàng và kế hoạch chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên nghiệp, tập 

trung vào các khách hàng truyền thống và một số khách hàng tiềm năng. 

Tăng cường hợp tác phát triển với các đối tác trong và ngoài nước đặc biệt là các 

đơn vị khoa học kỹ thuật trong nước, nhà cung cấp công nghệ nước ngoài, các nhà thầu 

EPC lớn trong khu vực để cùng tham gia thực hiện các dự án lớn trong và ngoài ngành. 

4.3  Nhân lực 

Triển khai các nội dung trong Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2016, 2017 

bao gồm: 

- Triển khai công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2017. Tập trung vào 

công tác đào tạo tại chỗ (Công tác tư vấn, thiết kế…); Nâng cao kỹ năng sử dụng các 

phần mền hiện có (Phần mềm thiết kế 3D PDMS 12.1; Phần mềm tính toán thiết kế điện 

ETAB 14.0.0; Phần mềm tính toán ứng suất đường ống CAESAR II; Phần mềm thiết kế 

Auto Cad 2014, 2015; Phần mềm quản lý dự án Primavera; Phần mềm dự toán ESCON 

2015 và phần mềm tính toán san nền và mô hình hoá bề mặt địa hình SUMAX… 

- Củng cố hồ sơ năng lực Công ty và cá nhân, làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề 

nâng hạng cho các kỹ sư có đủ kinh nghiệm và thời gian công tác và triển khai xin cấp 

chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức theo quy định. 

- Hoàn thành các Quy chế, Quy định, Hướng dẫn công việc Công ty đang xây dựng 

và hoàn thiện. Tăng cường công tác quản lý lao động, tiến tới định biên lao động cho 

từng bộ phận.  

4.4 Tài chính 

- Lập kế hoạch tài chính cụ thể cho các dự án trọng điểm đang triển khai để có cơ sở 

thực hiện. 

- Đảm bảo nguồn vốn cho các dự án lớn và hoạt động SXKD chung của công ty. 

- Sửa đổi ban hành quy chế quản lý tài chính phục vụ công tác quản trị. 

4.5  Quản lý khoa học kỹ thuật, chất lượng 

Trong năm 2017 công tác Quản lý khoa học, kỹ thuật, chất lượng được dự kiến 

như sau: 
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a) Công tác quản lý khoa học  

- Đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) Cấp Nhà nước: 

+ Đề tài NCKH Cấp Nhà nước do Bộ Công thương quản lý: Thực hiện Bảo vệ các đề 

xuất thuộc chương trình công nghiệp môi trường. 

+ Đề tài NCKH Cấp Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quản lý: 

Xây dựng đề xuất thuộc các chương trình dự án khoa học công nghệ và các đề tài độc lập, 

đề tài thuộc các chương trình. 

- Đề tài cấp Bộ 

+ Đề tài NCKH Cấp Bộ năm 2016: Bảo vệ 02 Đề tài tại đơn vị quản lý (Bộ Công 

Thương). 

+ Đề tài NCKH Cấp Bộ năm 2017: Ký hợp đồng thực hiện 02 Đề tài: 

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị làm nguội kiểu tấm ứng dụng trong quá trình làm 

nguội cho sản phẩm NPK hàm lượng cao; 

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm thiết bị tách mù trong khí thải của các nhà 

máy sản xuất hóa chất và phân bón. 

- Đề tài Cấp Công ty: 

Hoàn thành nghiệm thu 19  đề tài của các năm 2013, 2014 và 13 đề tài của năm 2016. 

b) Công tác đảm bảo chất lượng (QA)  

- Tổ chức Họp xem xét lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của 

đợt 2 năm 2016 trong tháng 01 năm 2017; đợt 1 năm 2017 trong tháng 6 năm 2017; 

- Thiết lập Mục tiêu Chất lượng (MTCL) và Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2017 

của Công ty và các bộ phận trong tháng 01/2017. 

- Tổ chức Đánh giá nội bộ HTQLCL và sau đó là Hệ thống Quản lý tích hợp 

(HTQLTH) vào tháng 5 và tháng 11. 

- Lập Sổ tay Hệ thống quản lý tích hợp trên cơ sở tích hợp ba hệ thống quản lý ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001 đồng thời phối hợp với việc hoàn thành 

thiết lập hai hệ thống quản lý ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007. 

- Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và Phòng Tổ chức Hành chính hoàn 

thành tổ chức thiết lập hai hệ thống quản lý mới đạt chứng chỉ ISO 14001:2015 và 

OHSAS 18001:2007 vào tháng 6/2017. 

- Tổ chức cập nhật hoàn thiện các văn bản HTQLCL ISO 9001:2015 để hoàn thành 

vào tháng 6/2017. 

- Tổ chức hoàn thành việc xây dựng Hướng dẫn công việc (HDCV) khối nghiệp vụ  

vào tháng 5, hoàn thành việc xây dựng HDCV khối thiết kế vào tháng 12/2017. 

- Hoàn thành phối hợp với GIC Việt Nam trong việc tổ chức đánh giá giám sát năm 

thứ 3 của chứng chỉ ISO 9001:2015 niên hạn 2014-2017 do GIC Việt Nam thực hiện vào 

tháng 3/2017. 

- Tổ chức tiếp tục hoàn thiện xây dựng các Hướng dẫn công việc (HDCV) khối thiết 

kế đã dự thảo từ năm 2015 trên cơ sở thực tế công việc triển khai năm 2017 của khối thiết 
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kế; 

- Thực hiện đánh giá chất lượng công tác chuyên môn hàng tháng của các bộ phận 

thiết kế và kỹ thuật phục vụ đánh giá chất lượng công tác chung của các đơn vị trong 

Công ty; 

c) Công tác kiểm soát chất lượng (QC) 

- Các Phòng, Trung tâm khối thiết kế và kỹ thuật tự chủ động thực hiện hoàn toàn 

kiểm soát chất lượng (QC) chi tiết. 

- Phòng Quản lý Khoa học, Kỹ thuật và Chất lượng (P.QLKC) thực hiện công tác 

QC với những nội dung cơ bản sau: 

- Xác nhận các dữ liệu vào và kết quả đầu ra trên cơ sở kiểm tra việc tuân thủ sự 

đầy đủ và sự phù hợp với các quy trình, quy định về quản lý chất lượng mà các Phòng, 

Trung tâm phải thực hiện; 

- Phối hợp với các Chủ nhiệm (dự án, thiết kế, …) tổ chức các cuộc họp kỹ thuật 

với sự tham gia của cán bộ kỹ thuật các bộ môn liên quan trong Công ty và của các 

chuyên gia bên ngoài (trong trường hợp cần thiết) để xác định, thông qua các giải pháp 

kỹ thuật chính của các dự án trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Theo dõi, tiếp nhận, đánh giá các báo cáo giám sát, khảo sát; 

- Phối hợp với các Chủ nhiệm (dự án, thiết kế, …) tổ chức các cuộc họp tổng kết, 

đánh giá, rút kinh nghiệm các dự án đã thực hiện. 

4.6  Pháp chế và kiểm tra, đánh giá, thanh tra nội bộ  

a) Công tác pháp chế 

- Hoàn thành xin cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức: khảo sát địa hình, địa chất; 

quy hoạch; lập và thẩm tra dự án ĐTXDCT; thiết kế và thẩm tra thiết kế; quản lý dự án; 

thi công; giám sát thi công. 

- Hoàn thiện các quy chế/quy định, sửa đổi bổ sung và dự thảo mới trong năm 2017 

bao gồm: Quy chế lương và các quy định liên quan; Quy chế Quản lý tài chính (sửa đổi, 

bổ sung); Quy chế thực hiện hợp đồng kinh tế (sửa đổi, bổ sung); Quy chế thực hiện công 

tác cán bộ. 

b) Công tác kiểm tra, đánh giá, thanh tra nội bộ 

- Tổ chức kiểm toán nội bộ vào quí III năm 2017. 

- Tổ chức giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu nại tố cáo trong CBNV Công ty 

(nếu có). 

4.7  Tin học  

- Trang bị các phần mềm bản quyền đáp ứng nhu cầu công việc của Công ty: phần 

mềm Bo- cad; 

- Quản lý vận hành phần mềm PDMS; ETAP; Cacsar II; 

- Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng các module Weboffice (09 phân hệ), phổ 

biến cách sử dụng và yêu cầu các đơn vị cập nhập thông tin, tài liệu lên module tài liệu. 

Tiếp tục phát triển các module của Weboffice theo nhu cầu sử dụng của Công ty; 

- Hoàn thành việc xây dựng thư viện điện tử khi trang weboffice hoàn thành phân 

hệ thư viện đưa vào áp dụng 
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IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty  

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

 Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT, Giám đốc Công 

ty và bộ máy điều hành đã khẩn trương triển khai các công việc nhằm mục tiêu hoàn 

thành kế hoạch SXKD và các công việc quản trị công ty năm 2016, cụ thể như: 

- Giám đốc Công ty và bộ máy điều hành đã tổ chức thành công Hội nghị ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2016 tại Hà Nội vào ngày 23/4/2016; Hội nghị người lao động năm 

2016 và Lễ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Công ty tại Quảng Bình vào cuối tháng 

5/2016. 

- Đẩy mạnh công việc thanh quyết toán các hợp đồng EPC lớn thuộc dự án: Cải tạo, 

mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc; ĐTXD Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 tại 

Tằng Lỏong, Lào Cai; đồng thời triển khai các phần việc thuộc dự án khai thác muối mỏ 

tại Lào và các công việc tư vấn khác. 

- CHoàn thành lập Báo cáo tài chính năm 2015 và thực hiện kiểm toán theo đúng 

quy định của pháp luật, điều lệ công ty, hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính tổng 

hợp các quý, 6 tháng, năm và báo cáo kiểm toán nội bộ. 

- Việc công bố thông tin đã thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật. Hoàn thành 

trả cổ tức năm 2015 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

- Lập các kế hoạch năm 2016 trình HĐQT phê duyệt như kế hoạch đầu tư xây dựng, 

kế hoạch marketting, kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ. 

 Để thực hiện nghị quyết Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016 và các quyết định của 

HĐQT, HĐQT đã chỉ đạo, đôn đốc Giám đốc Công ty và bộ máy điều hành của Công ty , 

nổi bật là các nội dung sau: 

- Kịp thời sơ kết, đánh giá hoạt động SXKD hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; 

Lập kế hoạch SXKD hàng quý trình HĐQT, BKS theo Điều lệ quy định. 

- Nâng cao chất lượng công tác kế toán quản trị, dự báo tài chính và quản lý chi phí. 

- Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu các DA và đốc thu các HĐ. 

- Khống chế chi phí quản lý chung bằng các biện pháp thực hành tiết kiệm, kiểm 

soát chặt chi phí sửa chữa, mua sắm. Giao bộ phận kế toán - tài chính cập nhật chi phí 

hàng tháng để Giám đốc Công ty có các biện pháp cắt giảm chi phí. 

- Khống chế chỉ tiêu đơn giá tiền lương trên doanh thu tư vấn thiết kế tự thực hiện 

là 58% bằng các biện pháp tinh giản bộ máy gián tiếp, nâng cao năng suất lao động, giảm 

thiểu sai sót của bộ phận tư vấn thiết kế. 

- Bám sát Bảng mục tiêu SXKD đề ra để điều độ, đánh giá và quyết định kịp thời tại 

các cuộc họp giao ban tháng, quý. 

- Các thành viên trong Ban Giám đốc phải nỗ lực hơn nữa trong việc tiếp thị các 

hợp đồng. 

Đứng trước nguy cơ không hoàn thành về kế hoạch doanh thu, sản lượng và lợi 

nhuận năm 2016, HĐQT đã đánh giá nguyên nhân và có chỉ đạo ban điều hành thực hiện 

các hành động như: 
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- Công tác quản lý dự án muối Lào chưa đáp ứng yêu cầu thực tế nên ban điều hành 

cần cải tiến triệt để. Ban điều hành cần đề ra các biện pháp quyết liệt để đạt mục tiêu tại 

ngày 31/12/2016. 

- Đối với dự án khác: Mặc dù nguyên nhân chậm từ chủ đầu tư, các yếu tố khác 

nhưng cần nhận định được các yếu kém bắt nguồn từ chất lượng của đội ngũ thiết kế, 

năng suất lao động quá thấp, làm chậm, mắc sai lỗi nhiều. Ban Giám đốc ngay lập tức 

cần tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề để điều chỉnh, nâng cao chất lượng và năng suất 

thiết kế, điều chỉnh lại cách thức thực hiện các hợp đồng thiết kế.  

Ban Giám đốc cần xem xét, đánh giá lại công tác tiếp thị và hành động tiếp thị từ đầu 

năm trong đó cần chú trọng việc rà soát các dự án mới, mở chiến dịch tiếp thị. GĐCT tổ 

chức họp và phân công. 

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

- Công tác cổ đông, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu theo Luật Doanh 

nghiệp: Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến Công ty đại chúng, thực 

hiện nghĩa vụ công bố thông tin kịp thời; Thực hiện chức năng giám sát tài sản và vốn 

Công ty, phát triển vốn cổ đông; Phối hợp hoạt động với Đảng ủy, Ban kiểm soát và 

Giám đốc Công ty; Hoàn thành công tác tái cấu trúc chi nhánh: chuyển đổi 2 chi nhánh 

thành công ty con, giải thể 2 chi nhánh; Hoàn thành việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều 

lệ. 

- Xây dựng quy chế, xây dựng bộ máy và lãnh đạo công tác phát triển nguồn nhân 

lực:  

• Lãnh đạo công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ: 

+ Các quy trình, quy định, hướng dẫn đã được xây dựng, ban hành áp dụng: Quy 

chế Lương; Quy định về hoa hồng môi giới dẫn việc; Quy chế quản lý người đại 

diện phần vốn tại doanh nghiệp khác; bộ quy trình dự án giai đoạn I phục vụ triển 

khai các dự án thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC (đã xây dựng được 5/9 

quy trình phần E và 2/16 quy trình phần C); 74 HDCV của khối nghiệp vụ.  

+ Các Quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn đang trong quá trình chỉnh sửa, 

hoàn thiện: Quy chế quản lý tài chính, Quy trình thiết kế, Quy chế thực hiện hợp 

đồng… 

• Chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng - đào tạo, cụ thể: 

+ Miễn nhiệm 39 chức danh cán bộ chủ chốt từ cấp phó phòng trở lên và bổ nhiệm 

lại 30 chức danh cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ 2016-2020. 

+ Tuyển dụng được 7 kỹ sư, cử nhân mới. 

- Lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, đầu tư và xây dựng tài sản tri thức 

+ Nghiên cứu khoa học: Thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước, 02 đề tài cấp Bộ, 01 đề 

tài cấp Tập đoàn và 21 đề tài cấp Công ty với giá trị 1,954 tỷ đồng. 

+ Công tác đầu tư: Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh (mua máy vi tính, ô tô 7 chỗ,…); Đầu tư góp vốn thành 

lập 2 công ty con trên cơ sở Chi nhánh Hải Phòng và Chi nhánh Phú Thọ, 01 

công ty TNHH một thành viên và 01 trung tâm nghiên cứu khoa học trực thuộc. 
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- Lãnh đạo, kiểm soát và tham gia điều hành sản xuất kinh doanh, kiểm soát tài sản: 

Nỗ lực thực hiện tốt vai trò chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2016; Chủ động đảm bảo tài 

chính để thực hiện các công việc; Trực tiếp chỉ đạo 2 dự án lớn là DAP2, Muối Lào; Trực 

tiếp chỉ đạo công tác kiểm toán nội bộ. 

3. Đối chiếu với các mục tiêu chính của năm 2016, HĐQT đánh giá như sau: 

- Công tác cổ đông: Hoàn thành tốt, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. 

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh: Chưa đạt. 

- Xây dựng thương hiệu, văn hóa Công ty: Tốt. 

- Công tác tiếp thị: Chưa đạt. 

- Xây dựng quy chế và kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác: Tốt. 

- Công tác tái cấu trúc Công ty và chi nhánh: Tốt. 

- Công tác nghiên cứu khoa học: Tốt. 

- Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Chưa đạt. 

4. Đánh giá hoạt động của Giám đốc Công ty 

- Về quản trị doanh nghiệp, sử dụng vốn: Tốt. 

- Về quản trị sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Chưa đạt. 

Về công tác điều hành hoạt động tại trụ sở chính và các chi nhánh: Khá 

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

a) Mục tiêu chính: 

- Hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ giao. 

- Ký được hợp đồng lớn từ đầu QIII/2017. 

- Tăng cường tối đa các nguồn thu có thể như cho thuê mb, thu nhập HĐTC. Khống 

chế chi phí để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận  

- Hạn chế việc chảy máu chất xám. 

b) Dự kiến chương trình hoạt động của HĐQT năm 2017 

- Tháng 1, 2: Triển khai công tác đầu năm; Thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị 

ĐHĐCĐ thường niên 2017; Chỉ đạo ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch trình 

ĐHĐCĐ; đôn đốc công tác quyết toán và lập Báo cáo tài chính; Chỉ đạo công tác tổng 

kết năm. 

- Tháng 3: Xem xét BCTC năm 2016 và kết quả kiểm toán; Thông qua kế hoạch tổ 

chức và các văn bản trình Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017; Chỉ đạo người đại diện 

phần vốn tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 tại các công ty con. 

- Tháng 4: Triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ; xem xét kết quả hoạt động quý I và 

kế hoạch triển khai quý II; đánh giá hoạt động của người đại diện phần vốn tại các công 

ty con và đơn vị thành viên. 

- Tháng 5, 6: Thảo luận các biện pháp tái cấu chi nhánh miền Nam, đánh giá hiệu 

Thảo luận các biện pháp giải quyết khó khăn trước tình hình thiếu việc làm và tình trạng 

chảy máu chất xám; Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2016; Công tác tiếp thị. 
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- Đầu tháng 7: Kiểm tra công tác tiếp thị, công tác phát triển nguồn nhân lực; xem 

xét kết quả hoạt động quý II và kế hoạch triển khai quý III. 

- Tháng 8 và 9: Xem xét kết quả kiểm toán 6 tháng; Thảo luận các biện pháp tăng 

cường tài chính.. 

- Đầu tháng 10: xem xét kết quả hoạt động quý III và kế hoạch triển khai quý IV; 

các biện pháp bảo đảm vốn và đầu tư. 

- Tháng 11: Rà soát tái cấu trúc chi nhánh; các biện pháp bảo đảm doanh thu, lợi 

nhuận. 

- Cuối tháng 12: Rà soát hoạt động của HĐQT, BKS trong năm và chương trình 

hoạt động năm sau; Tổng kết công tác quản trị chiến lược và các chương trình phát triển 

của Công ty. 

c) Trọng tâm hoạt động:  

-  Kiểm soát sát sao công tác sản xuất kinh doanh, tìm mọi cách đưa Công ty thoát 

khỏi tình trạng khó khăn.  

- Chỉ đạo việc đấu tranh nghiệm thu thanh toán dự án Muối Lào, hoàn thành quyết 

toán dự án đạm Hà Bắc và DAP2. Hoàn thành thiết kế Lân nung chảy Văn Điển. 

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng thất thoát nguồn nhân lực, 

song song với tinh giản bộ máy. 

Đôn đốc chương trình nhiệt điện và chiến dịch marketting 2017 

V. Quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị 

❖ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

Bảng 14: Danh sách thành viên HĐQT 

 

STT Chức vụ Họ và tên 

1 Chủ tịch HĐQT Ông  Đỗ Hiên Ngang 

2 Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

3 Thành viên HĐQT Ông Đinh Đức Bộ 

4 Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Công Thắng 

5 Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thủy Nguyên 

  

❖ Lý lịch thành viên 

Họ và tên : Đỗ Hiên Ngang 

Số CMND : 
024241861. Ngày cấp: 17/12/2007 tại: Công an TP Hồ Chí 

Minh 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 07-02-1964 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 
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Quê quán : Xã Thụy Phú, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : 
61/36 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí 

Minh 

Chỗ ở hiện tại  
61/36 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí 

Minh 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ 1988 đến tháng 

5/1999 
: 

Nhân viên Chi nhánh (CN) Công ty Thiết kế công nghiệp 

Hóa chất tại TP Hồ Chí Minh 

Từ tháng 6/1999 đến 

tháng 7/2001 
: 

Phó Giám đốc CN Công ty Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

tại TP Hồ Chí Minh 

Từ tháng 8/2001 đến 

tháng 3/2006 
: 

Giám đốc CN Công ty Thiết kế công nghiệp Hóa chất tại TP 

Hồ Chí Minh 

Từ tháng 4/2006 đến 

tháng 7/2009 
: 

Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc CN CTCP Thiết kế 

Công nghiệp Hóa chất tại TP Hồ Chí Minh . 

Từ tháng 8/2009 đến 

tháng 6/2011 
: 

Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc CTCP Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 7/2011 đến 

nay 
: 

Chủ tịch HĐQT chuyên trách CTCP Thiết kế Công nghiệp 

Hóa chất 

Chức vụ công tác hiện 

nay tại Công ty 
: Chủ tịch HĐQT  

Chức vụ đang nắm giữ 

tại tổ chức khác 
: không 

Số cổ phần nắm giữ : 

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 332.000 cổ phiếu - chiếm 

5,55% vốn điều lệ 

- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 950.706 cổ phiếu 

- Chiếm 15,91% vốn điều lệ 

Số cổ phần của người 

có liên quan 
: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 
: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  
: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 
: Không hưởng thù lao, hưởng lương theo quy chế 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 
: Không 
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Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hùng 

Đã nêu trong phần lý lịch thành viên Ban Giám đốc 

Họ và tên : Đinh Đức Bộ 

Đã nêu trong phần lý lịch Kế toán trưởng 

Họ và tên : Nguyễn Công Thắng 

Đã nêu trong phần lý lịch thành viên Ban Giám đốc 

Họ và tên : Nguyễn Thủy Nguyên 

Số hộ chiếu : 011691926 cấp ngày 25/07/2007 tại Công an Hà Nội 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 29/03/1958 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán :  

Hộ khẩu thường trú : Số 33 phố Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Chỗ ở hiện tại :  

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư máy hóa 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Chức vụ  công tác 

hiện nay tại Công ty 

: Thành viên HĐQT 

Chức vụ đang nắm 

giữ tại tổ chức khác 

: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải Thủy 

Số cổ phần nắm giữ : – Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu – chiếm 0% vốn 

điều lệ. 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu - 

chiếm 0% VĐL 

Số cổ phần của người 

có liên quan 

: Không  

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao HĐQT CECO: 5.000.000 VNĐ/tháng, hưởng 

lương theo quy chế. 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 

❖ Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có. 
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❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2016 HĐQT đã tiến hành họp 

7 phiên và 3 lần xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể: 

1.  Phiên II.37, họp ngày 08/01/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

- Nghe báo cáo về công tác chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. 

- Vấn đề phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và chuyển nhượng cổ phần của VMEC 

theo báo cáo của người đại diện phần vốn. 

- Nghe báo cáo tình hình chuyển đổi mô hình từ chi nhánh thành công ty con của 

Chi nhánh Hải Phòng và Chi nhánh Phú Thọ. 

- Thông qua Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của CECO tại doanh nghiệp 

khác. 

- Chủ trương tái cấu trúc đối với Chi nhánh Quảng Ngãi. 

- Các nội dung liên quan đến nâng cao năng lực và tái cấu trúc Chi nhánh Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Thảo luận về chủ trương thành lập công ty TNHH một thành viên do CECO làm 

chủ sở hữu. 

- Lập các Báo cáo và thực hiện tổng kết năm 2015; đánh giá hoạt động của Công ty 

5 năm, giai đoạn 2011-2015. 

- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt năm 2016. 

- Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 để thực hiện công bố 

thông tin. 

- Công tác cán bộ. 

- Đầu tư Phòng thí nghiệm đạt chuẩn tại Xuân Phương. 

- Chủ trương nhận chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền thuê đất tại 

khu đất Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam 

(VIPESCO). 

- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015. 

2. Phiên II.38, họp ngày 09/3/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội dung 

- Nghe báo cáo tổng kết thực hiện hợp đồng EPC Dự án DAP2. 

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2015 và thảo luận các biện pháp tăng cường quản 

lý tài chính; Quyết định các nội dung liên quan việc áp dụng thang lương mới của Công 

ty. 

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chương trình hoạt động của Công ty 

năm 2016.  

- Thông qua Phương án chi tiết và quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Quản 

lý dự án hoá chất. 

- Chương trình khung và kế hoạch chuẩn bị hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2016; Quyết định ngày chốt quyền dự hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2016. 
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3. Phiên II.39, họp ngày 19/4/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

- Rà soát tài liệu, báo cáo trình bày tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 

- Miễn nhiệm toàn bộ các chức danh cán bộ điều hành của Công ty Cổ phần Thiết 

kế Công nghiệp Hóa chất nhiệm kỳ II (2011-2015) kể từ ngày 01/5/2016. 

- Thông qua danh sách đề xuất bổ nhiệm cán bộ điều hành của Công ty Cổ phần 

Thiết kế Công nghiệp Hóa chất nhiệm kỳ III (2016-2020).  

- Thông qua danh sách cán bộ chủ chốt của Công ty TNHH Quản lý dự án hóa chất 

- Thông qua hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước 

- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại TANICHEM về việc gia hạn tiến độ thực 

hiện dự án Sorbitol 

- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn về việc tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 

2016 của VMEC 

- Thông qua chủ trương về việc xử lý nhà tại Quảng Ngãi 

4. Phiên III.1, họp ngày 28/4/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

- Nghe báo cáo của BKS về nội dung phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ III (kết quả bầu 

trưởng BKS, phân công nhiệm vụ các kiểm soát viên và thông qua Chương trình làm việc 

của BKS năm 2016 và giữa 2 kỳ Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017 

- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020) 

- Thảo luận, thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT và 

Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2016 và giữa 2 kỳ Hội nghị ĐHĐCĐ thường 

niên 2016-2017 

- Phê duyệt tổ chức bộ máy và danh sách cán bộ điều hành của Công ty Cổ phần 

Thiết kế Công nghiệp Hóa chất nhiệm kỳ III (2016-2020) 

- Triển khai các biện pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 

2016 

5. Phiên III.2, họp ngày 20/6/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

- Thông qua Kế hoạch trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công 

chúng tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

- Trả lời đề xuất của Người đại diện phần vốn tại VMEC về việc thực hiện chế độ 

Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại VMEC 

- Trả lời đề xuất của Người đại diện phần vốn CECO tại Công ty Cổ phần Dịch vụ 

kỹ thuật công nghiệp hóa chất (CECOs) về việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh 

- Thay đổi Người công bố thông tin của Công ty  

- Thành lập Ban chỉ đạo chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty 

(29/5/1967-29/5/2016) 

- Thành lập Trung tâm Phát triển Công nghệ CECO trực thuộc Công ty Cổ phần 

Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (gọi tắt là CETD) 
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6. Phiên III.3, họp ngày 12/9/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ và 

việc sửa đổi Điều lệ theo kết quả chào bán 

- Thông qua nội dung kiểm toán nội bộ năm 2016 

- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Giám 

đốc Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

- Xem xét Tờ trình của Người đại diện phần vốn về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư 

dự án Sorbitol Tây Ninh thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

- Nghe báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng EPC Muối Lào 

- Nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thảo luận, thông qua 

các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh 

7. Phiên III.4, họp ngày 29/12/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

- Thông qua Quy chế Lương 

- Thảo luận và quyết định cơ chế khoán đối với Trung tâm Kỹ thuật Môi trường 

- Thông qua các vấn đề liên quan công tác tiếp thị năm 2017 

- Nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2016. Triển khai công tác đầu năm 

2017. 

- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2016 

- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại TANICHEM liên quan đến vấn đề xin ý kiến 

cổ đông bằng văn bản về gia hạn thời gian thực hiện dự án Sorbitol Tây Ninh 

- Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty tại Lào từ 

01/01/2017 

- Giao Giám đốc Công ty thẩm tra nội bộ Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mặt bích thép tiêu chuẩn do Người đại diện 

phần vốn tại VMEC trình. 

8. Trong năm 2016, Bên cạnh các cuộc họp được tổ chức, HĐQT đã tiến hành 

lấy ý kiến để thông qua nghị quyết bằng văn bản 3 lần để quyết định một số vấn đề: 

- Cho công ty con vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. 

- Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 phục vụ xin cấp giới hạn tín 

dung (vay vốn, bảo lãnh) giữa Công ty với BIDV - Chi nhánh Ba Đình nhằm mục đích 

đáp ứng yêu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo lãnh để thực hiện các 

hợp đồng của Công ty. 

- Đồng thuận với Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

- Bổ sung ngành nghề hoạt động cho Công ty TNHH Quản lý dự án hóa chất. 

Xử lý số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết 
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2. Ban kiểm soát 

❖ Danh sách thành viên Ban kiểm soát: 

Bảng 15: Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

 

STT Chức vụ Họ và tên 

1 Trưởng BKS          Bà Trương Thị Minh Thu 

2 Thành viên BKS           Ông Nguyễn Văn Bang 

3 Thành viên BKS           Bà Trần Thị Minh Trang 

❖ Lý lịch thành viên 

 

Họ và tên : Trương Thị Minh Thu 

Số CMND : 013014266, cấp ngày 03/11/2011. Nơi cấp: CA TP Hà Nội 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : 24/6/1977 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán :  

Hộ khẩu thường trú : P.109 TT Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại : Căn 2705 Tòa A Chung cư Mulberry Lane, Mỗ Lao, quận Hà 

Đông, TP Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán; Cử nhân Luật; Thạc sỹ 

Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

- Từ 11/2000-12/2002 : Nhân viên văn phòng, Trung tâm Thiết bị dạy nghề thuộc Tổng cục 

Dạy nghề 

- Từ 12/2002-11/2003  : Nhân viên kế toán, Công ty TNHH Việt Vương. 

- Từ 11/2005-8/2007  : Nhân viên Phòng Dự án tại Công ty TNHH 3C Công nghiệp. 

- Từ 8/2007 đến 3/2013 : Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết kế 

Công nghiệp Hóa chất. 

- Từ 4/2013 đến 

10/2013 

: Phó Trưởng Phòng Pháp chế và Quản lý thông tin Công ty Cổ phần 

Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 
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- Từ 11/2013 – 06/2016 : Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết 

kế Công nghiệp Hóa chất. 

Chức vụ công tác hiện 

nay tại Công ty 

: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa 

chất. 

Chức vụ đang nắm giữ 

tại tổ chức khác 

: Không 

Số cổ phần nắm giữ : – Số cổ phần sở hữu cá nhân: 500 cổ phiếu – chiếm 0,01% vốn 

điều lệ 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu – Chiếm 

0% vốn điều lệ 

Số cổ phần của người 

có liên quan 

: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Hưởng lương chuyên trách 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: không 

 

Họ và tên : Nguyễn Văn Bang 

Số CMND : 010101353    ngày cấp: 16/11/2005  tại: Công an Hà Nội. 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 25/07/1946 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

Địa chỉ thường trú : Nhà 87, ngõ 25, phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, 

Ba Đình, Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại  Nhà 87, ngõ 25, phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, 

Ba Đình, Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 10/10 
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Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ năm 1970 đến 

năm 1995 

: Công tác tại Phòng Thiết kế Xây dựng Công ty Thiết kế 

Công nghiệp Hóa chất.  

Từ năm 1996 đến 

tháng 2/2001 

: Phó Giám đốc Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

Từ tháng 3/2001 đến 

tháng 4/2006 

: Giám đốc Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 5/2006 đến 

tháng 7/2009 

: Thành viên HĐQT - Giám đốc CTCP Thiết kế Công nghiệp 

Hóa chất. 

Từ tháng 12/2009 đến 

tháng 3/2011 

: Nghỉ hưu theo chế độ 

Từ tháng 4/2011 đến 

06/2016 

: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa 

chất. 

Chức vụ  công tác 

hiện nay tại Công ty 

: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thiết kế Công nghiệp 

Hóa chất. 

Chức vụ đang nắm 

giữ tại tổ chức khác 

: Không 

Số cổ phần nắm giữ : - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 6000 cổ phiếu - chiếm 0,1% 

vốn điều lệ 

- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu - Chiếm 

0% vốn điều lệ 

Số cổ phần của người 

có liên quan 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: 3.000.000 VNĐ/tháng 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 
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Họ và tên : Trần Thị Minh Trang 

Số CMND : 
 162598971, ngày cấp: 09/08/2001, nơi cấp Công an Nam 

Định 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : 16/02/1985 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Nam Định 

Hộ khẩu thường trú : 11/3/469 Trần Huy Liệu, P. Văn Miếu. TP. Nam Định 

Chỗ ở hiện tại : 
Số 11, ngách 20, ngõ 1 phố Đại Linh, phường Trung Văn, 

quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  8/2008 tới 

12/2008 

: 

 

 

 

 

Công việc: kế toán lương  

Đơn vị công tác : (Phòng Kế toán) 

Công ty TNHH FASHIONLINE SAIGON  

Địa chỉ: Số 11, đường số 4, khu công nghiệp Việt Nam – 

Singapo, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) 

Từ 01/2009 đến 12/ 

2009 

 

 Công việc: kế toán công nợ nước ngoài 

Đơn vị công tác : (Phòng Kế toán) 

Công ty TNHH YOUNGONE Nam Định  

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

Từ 02/2010 đến tháng 

8 năm 2012 

 

 Công việc: kế toán tổng hợp/kế toán thuế 

Đơn vị công tác : (Phòng Kế toán)  

Công ty TNHH Long Thành Hưng Yên 

Địa chỉ: đường Mễ Trì kéo dài, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Từ 10/2012 đến 

03/2013 

 

 Công việc: kế toán quản trị 

Đơn vị công tác : (Phòng Kế toán – Tài chính) 

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

Từ 04/2013 đến 

11/2014 

 

 Công việc: công tác mua sắm/ thư ký dự án 

Đơn vị công tác : (Phòng quản lý dự án DAP2) 

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

Từ 03/2014 đến 

11/2015 

 Công việc: kiểm toán nội bộ/thư ký lãnh đao/công tác cổ đông 

Đơn vị công tác : (Phòng Pháp chế và Quản lý thông tin) 

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất.  

Chức vụ  công tác hiện 

nay tại Công ty 
: 

Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thiết kế Công nghiệp 

Hóa chất. 
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Chức vụ đang nắm giữ 

tại tổ chức khác 
: Không 

Số cổ phần nắm giữ : 

– Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu – chiếm 0% vốn điều 

lệ. 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu – 

Chiếm 0% vốn điều lệ 

Số cổ phần của người 

có liên quan 
: 

Không 

 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 
: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  
: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 
: Thù lao BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 
: Không 

❖ Hoạt động của Ban kiểm soát: 

 Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tổ chức 6 cuộc họp, cụ thể: 

- Phiên 24 nhiệm kỳ II họp ngày 03/3/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội 

dung: 

+ Đánh giá, giám sát hoạt động, kết quả SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch 

SXKD năm 2016 của Công ty. 

+ Đánh giá, giám sát đối với HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành về kết quả quản 

lý, điều hành Công ty năm 2015. 

+ Tổng kết hoạt động và các cuộc họp của BKS năm 2015. 

- Phiên 25 nhiệm kỳ II họp ngày 03/3/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội 

dung  

+ Nghe báo cáo về việc tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016. 

+ Thông qua toàn văn dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS tại Hội nghị ĐHĐCĐ 

thường niên 2016. 

+ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 

- Phiên 1 nhiệm kỳ III họp ngày 28/4/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội 

dung: 

+ Thông báo về kết quả Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016. 

+ Bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ III. 

+ Phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III. 

+ Thông qua Chương trình làm việc của Ban Kiểm soát năm 2016 và giữa 2 kỳ 
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Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017. 

- Phiên 2 nhiệm kỳ III họp ngày 16/5/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội 

dung: 

+ Tiếp cận Biên bản họp và Nghị quyết phiên họp III.1 của Hội đồng quản trị 

Công ty. 

+ Triển khai hoạt động của BKS năm 2016 và giữa 2 kỳ Hội nghị ĐHĐCĐ thường 

niên 2016-2017. 

+ Đánh giá, giám sát của BKS về kết quả SXKD, BCTC của Công ty Quý I và 

triển khai nhiệm vụ Quý II/2016. 

+ Xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS cho phù hợp với mô 

hình Trưởng BKS làm việc chuyên trách và thường xuyên tại Công ty. 

- Phiên 3 nhiệm kỳ III họp ngày 20/7/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội 

dung: 

+ Nghe báo cáo về kết quả thanh tra thuế 4 năm (2012-2015). 

+ Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 và giải 

pháp thực hiện SXKD 6 tháng cuối năm 2016. 

+ Đánh giá, giám sát hoạt động của HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành về thực 

hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

+ Kiểm điểm hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 2016. 

- Phiên 4 nhiệm kỳ III họp ngày 28/10/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội 

dung: 

+ Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Quý III và 9 tháng đầu năm 

2016. 

+ Đánh giá, giám sát hoạt động của HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành trong 

Quý III/2016. 

+ Hoạt động của BKS trong Quý III/2016. 

- Đánh giá các phiên họp của BKS 

+ Các phiên họp của BKS được tổ chức theo đúng trình tự Điều lệ Công ty và 

pháp luật, có đầy đủ các thành viên BKS tham dự. Trưởng BKS chủ trì cuộc họp, Thư ký 

Công ty là thư ký cuộc họp đã thực hiện ghi chép và lập biên bản cuộc họp. 

+ Tùy theo nội dung và tính chất cuộc họp, BKS đã mời một số cán bộ quản lý của 

Công ty tham dự như Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức HC, Trưởng phòng Kế 

hoạch KD, Trưởng phòng Pháp chế,…Các thành viên BKS đã chất vấn đại biểu và nhận 

được các ý kiến trả lời, làm rõ các nội dung được chất vấn. 

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

đốc và Ban kiểm soát 
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a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

- Lương:  

+ Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát làm nhiệm vụ chuyên trách, Ban Giám 

đốc hưởng lương theo Quy chế Lương của Công ty. Hệ số để tính lương của Chủ tịch 

HĐQT chuyên trách bằng Giám đốc Công ty, của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 

tương đương Phó giám đốc Công ty. 

+ Các thành viên HĐQT không hưởng lương, chỉ có thù lao. Trường hợp kiêm 

nhiệm công tác điều hành thì được hưởng lương theo vị trí điều hành. 

+ Các kiểm soát viên không hưởng lương, chỉ có thù lao. 

- Thưởng: Năm 2016 do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, không hoàn 

thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao nên HĐQT không đề xuất chi thưởng cho HĐQT và 

ban điều hành. 

- Thù lao: Các thành viên trong HĐQT, BKS được hưởng thù lao theo Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, cụ thể: 

Bảng 16: Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 

Nội dung Thù lao/tháng Năm 2016 (VNĐ) 

I. Mức thù lao của HĐQT   

1. Chủ tịch HĐQT Không Không 

2. Thành viên HĐQT (4 thành viên) 5.000.000 đồng/tháng 240.000.000 đồng 

II. Mức thù lao của BKS   

1. Trưởng BKS Không Không 

2. Thành viên BKS (2 thành viên) 3.000.000 đồng/tháng 72.000.000 đồng 

Tổng cộng mức thù lao trả/năm  312.000.000 đồng 

 

b) Giao dịch của cổ đông nội bộ: 

Bảng 17: Giao dịch của cổ đông nội bộ 

 

STT 
Người thực hiện 

giao dịch 

Quan 

hệ với 

cổ 

đông 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do 

tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển 

đổi, 

thưởng ...) 

Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

1.  Đỗ Hiên Ngang CĐNB 217.926 7,29 322.000 5,55 Mua cổ 

phần phát 

hành thêm, 

mua bán 

cổ phiếu  

2.  Nguyễn Mạnh Hùng CĐNB 26.000 0,87 36.400 0,61 

3.  Nguyễn Công Thắng CĐNB 88.779 2,97 103.398 1,73 

4.  Đinh Đức Bộ CĐNB 79.590 2,66 75.438 1,26 
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Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghiep Hoa chit 
Thong tin v~ Cong ty . 

Gi~y Chung nh~n 
Dang ky Kinh doanh s6 

0100103520 ngay 4 thang 1 0 nam 2016 

Gilly Chung nh~n Dang ky Kinh doanh cua Cong ty da duqc diSu chinh 14 lfrn, va lfrn diSu chinh gfrn 
day nhllt la Gilly Chung nh~n Dang ky Kinh doanh s6 0100103520 ngay 4 thang 10 nam 2016. Gilly 
Chung nh~n Dang ky Kinh doanh do Sa KS ho~ch va Ofru tu Thanh ph6 Ha N(>i cllp . 

Cong ty C6 phfrn ThiSt kS Cong nghi~p Hoa chit tiSn than la doanh nghi~p Nha ntr6'c h~ch toan d(>c 
l~p tn,rc thu(>c T6ng Cong ty Hoa chfit Vi~t Nam (nay la T~p doan H6a chfit Vi~t Nam). Cong ty duqc 
chuySn d6i tu doanh nghi~p Nha nu6'c sang cong ty c6 phfrn theo QuySt dinh s6 3493/QO-BCN ngay 
24 thang IO nam 2005 cua 89 truang 89 Cong nghi~p (nay la 89 Cong Thtrong) va ho~t d(>ng theo 
Gilly Chung nh~n Dang ky Kinh doanh lfrn dfru s6 0 I 030 I 0996 do Sa KS ho~ch va Dfru tu Thanh ph6 
Ha Nc;,i cllp lfrn dfru ngay 24 thang 2 nam 2006 . 

Hc)i d6ng Quan trj 

Ban Ki~m soat 

Ban Giam d6c 

Tr ... SO' dang ky 

Cong ty ki~m toan 

Ong 06 Hien Ngang 
Ong Nguy~n M~nh Hung 
Ong Dinh Due Be;, 
Ong Nguy~n Cong Thiing 
Ong Nguy~n Thuy Nguyen 

Ba Nguy~n H6ng H~nh 

Ba Truong Thi Minh Thu 

Ong Nguy~n Van Bang 

Ong Nguy~n Van Bang 

Ba Trfrn Thi Minh Trang 

Ba Nguy~n Thi Bich 

Ba Nguy~n Thi Kim Lien 

Ong Nguy~n M~nh Hung 
Ong Van Dt'.rc Thiing 
Ong Nguy~n Cong Thiing 
Ba Nguy~n H6ng H~nh 

Ong Trfrn Dang Thai 

S6 2 I A, Ph6 Cat Linh 
Phtrang Cat Linh 
Qu~n 06ng Oa, Ha N(>i 
Vi~tNam 

Cong ty TNHH KPMG 
Vi~tNam 

Chu tich 
Oy vien 
Uy vien 
Uy vien 
Uy vien 
(tu ngay 1 thang 5 nam 2016) 
Uy vien 
(ain ngay 1 thang 5 nam 2016) 

Trm'mg ban 
(tu ngay 1 thang 5 nam 2016) 
Truong ban 
(ain ngay 1 thang 5 nam 2016) 
Thanh vien 
(tu ngay 1 thang 5 nam 2016) 
Thanh vien 
(tungay 1 thong 5 nam 2016) 
Thanh vien 
(ain ngay 1 thong 5 nam 2016) 
Thanh vien 
(ain ngay 1 thong 5 nam 2016) 

Giam d6c 
Ph6 Giam d6c 
Ph6 Giam d6c 
Ph6 Giam d6c 
(tu ngay 1 thong 5 nam 2016) 
Ph6 Giam d6c 
(ain ngay 1 thong 5 nam 2016) 
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Cong ty C6 ph§n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch§t 
Bao cao cua Ban Giam d6c 

Ban Giam d6c Cong ty C6 phftn ThiSt kS Cong Nghi~p Hoa chfrt ("Cong ty") trinh bay bao cao nay 
va bao cao tai chfnh hqp nhfrt dfnh kem cua Cong ty cho nam kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 . 

Ban Giam d6c Cong ty chju trach nhi~m l~p va trinh bay trung thtJC va hqp ly bao cao tai chfnh hqp 
nhfrt theo cac Chu~n mtJc KS toan Vi~t Nam, ChS d9 KS toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy 
dinh phap ly c6 lien quan dSn vi~c l~p va trlnh bay bao cao tai chfnh . Theo y kiSn cua Ban Giam d6c 
Cong ty: 

(a) bao cao tai chfnh hqp nhfrt duqc trinh bay tt'r trang 5 dSn trang 43 da phan anh trung thtJC va 
hqp ly tlnh hlnh tai chfnh hqp nhfrt cua Cong ty t~i ngay 31 thang 12 nam 2016, kSt qua ho~t 
d911g kinh doanh va luu chuySn tiSn t~ hqp nhfrt cua Cong ty cho nam kSt thuc cung ngay, phu 
hqp v&i cac Chu~n mtJc KS toan Vi~t Nam, ChS d9 KS toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac 
quy ctinh phap ly co lien quan ctsn vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh; va 

(b) t~i ngay l~p bao cao nay, khong c6 ly do gi dS Ban Giam ct6c Cong ty choring Cong ty va cac 
cong ty con se khong thS thanh toan cac khoan nq phai tra khi ctsn h~n . 

T~i ngay l~p bao cao nay, Ban Giam d6c Cong ty da phe duy~t phat hanh bao cao tai chfnh h9·p nhfrt 
dfnhke~ 

Ha N9i, ngay 29 thang 3 nam 2017 

2 



• 
• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • 
• • • • • • • • • • • • 

KPMG Limited 
461

h Floor, Keangnam Landmark 72 
E6 Pham Hung Road, Me Tri Ward 
South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam 
+84-4 3946 1600 I kpmg.com.vn 

BAO cAo KI.EM TOAN D(>C L~P 

Kinh gfri cac C6 dong 
Cong ty C6 phln Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 

Chung toi da kiSm toan bao cao tai chinh hqp nhfit dinh kem cua Cong ty C6 ph~n ThiSt kS Cong 
Nghi~p Hoa chfit ("Cong ty"), bao g6m bang can d6i kS toan hQ"P nhfit t~i ngay 31 thang 12 nam 2016, 
bao cao kSt qua ho~t d(mg kinh <loanh va bao cao llfu chuySn tiSn t~ hqp nhfit lien quan cho nam kSt 
thuc cung ngay va cac thuySt minh kem theo dlfQ'C Ban Giam d6c Cong ty phe duy~t phat hanh ngay 
29 thang 3 nam 2017, dlfQ'C trlnh bay tu trang 5 dSn trang 43 . 

Trach nhi~m cu.a Ban Giam dBc 

Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m l~p va trinh bay trung thµc va hqp ly bao cao tai chinh hqp 
nhfit nay theo cac Chu~n m1,rc KS toan Vi~t Nam, ChS d9 KS toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy 
dinh phap ly co lien quan dSn vi~c t~p va trinh bay bao cao tai chinh, va chiu trach nhi~m vs kiSm soat 
n9i b9 ma Ban Giam d6c xac dinh la c~n thiSt dS dam bao vi~c l~p bao cao tai chinh h9·p nhfit khong 
co sai sot tr9ng ySu do gian l~n hay nh~m l~n . 

Trach nhi~m cu.a ki~m toan vien 

Trach nhi~m cua chung toi la dlfa ra y kiSn vs bao cao tai chinh hqp nhfit nay dµa tren kSt qua kiSm 
toan cua chung toi. Chung toi da thµc hi~n cong vi~c kiSm toan theo cac ChuAn mµc KiSm toan Vi~t 
Nam. Cac chuAn m~rc nay yeu du chung toi tuan thu chuAn mµc va cac quy dinh vs d~o dt'.rc nghS 
nghi~p va l~p kS ho~ch va thµc hi~n CUQC kiSm toan dS d~t dlfQ'C SIJ dam bao hqp ly vs vi~c li~u bao 
cao tai chinh hqp nhfit co con sai sot tr9ng ysu hay khong . 

Cong vi~c kiSm toan bao g6m vi~c thµc hi~n cac thu tl)c nhrim thu th~p cac bring cht'.rng kiSm toan vS 
cac s6 li~u va cac thuySt minh trong bao cao tai chinh. Cac thu t1,1c dlfQ'C lµa ch9n dµa tren xet doan cua 
kiSm toan vien, bao g6m danh gia rui ro co sai s6t tr9ng ySu trong bao cao tai chinh do gian l~n ho~c 
nh~m l~n. Khi thµc hi~n cac danh gia rui ro nay, kiSm toan vien xem xet kiSm soat n9i b('> cua Cong ty 
lien quan t&i vi~c t~p va trinh bay bao cao tai chinh trung thµc va hqp ly nhrim thiSt ks cac thu t1,1c kiSm 
toan phu hqp v&i tlnh hlnh thµc ts, tuy nhien khong nhrim m1,1c dich dua ray kiSn vs hi~u qua cua kiSm 
soat n(>i b9 cua Cong ty. Cong vi~c kiSm toan ci1ng bao g6m vi~c danh gia tinh thich hqp cua cac chinh 
sach kS toan dU'Q'C ap d1,1ng va tinh hqp ly cua cac U'()'C tinh kS toan cua Ban Giam d6c Cong ty, Cling 
nhu· danh gia vi~c trinh bay t6ng thS bao cao tai chfnh . 

Chung toi tin rring cac bring cht'.rng kiSm toan ma chung toi thu dlfQ'C la d~y du va thich hqp lam ca so· 
cho y kiSn kiSm toan cua chung toi . 

KPMG Limited, a Vietnamese limtted liabilily company and a member finn of the 
KPMG nelwol1< of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative ("KPMG lntemationar), a Swiss entity. All rights resrved. 
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y ki~n cua ki~m toan vien 

Theo y kiSn cua chung toi, bao cao tai chinh hqp nh§t da phiin anh trung thvc va hqp ly, tren cac 
khia qmh tr9ng ySu, tinh hlnh tai chinh hqp nh§t cua Cong ty C6 phftn ThiSt kS Cong Nghi?p H6a 
ch§t t~i ngay 3 I thang 12 nam 20 I 6, kSt qua ho~t d('mg kinh doanh va luu chuyJn ti~n t? hqp nh§t 
trong nam kSt thuc cung ngay, phu hqp v6i cac Chu~n m(JC KS toan Vi?t Nam, ChS d9 KS toan 
Doanh nghi?p Vi?t Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan dSn vi?c l~p va trlnh bay bao cao tai 
chinh . 

Cong ty TNHH KPMG 
~=~ ·e't Nam 

am Xuan Lam 
Gi§y chl'.rng nh~n dang ky hanh ngh~ 
kiJm toan s6: 0861-2013-007-1 
Ph6 T6ng Giam a6c 
Ha N9i, ngay 29 thang 3 nam 2017 

Le Vi?t Hung 
Gi§y chl'.rng nh~n dang ky hanh ngh~ 
kiJm toan s6: 0296-20 I 3-007- I 
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• 
• Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch§t 

• Bang can d6i k~ toan hQ'P nh§t t~i ngay 31 thang 12 nam 2016 
Miiu B 01 - DN/HN 

• (Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/ TT-BTC 
ngay 22/ 12/2014 czia B6 Tai chinh) 

• Ma 
.{. 

31/12/2016 1/1/2016 Thuyet • so minh VND VND 

• TAI SAN 

• Tai san ngiin h~n 
100 356.191.688.257 276.630.305.127 

(100 = 110 + 130 + 140 + 150) 

• Ti~n ~a cac khoan tuO'ng duO'ng ti~n 110 5 89.771.146.984 117.454.630.871 

• Tien 111 26.540.096.984 3 7.454.630.871 
Cac khoan ttmng duang ti~n 112 63.231 .050.000 80.000.000.000 

• Cac khoan ph~i thu ngiin h~n 130 144.679 .521.657 107.658.585. 7 42 

• Phai thu ngan h~n cua khach hang 131 6 109.090.961.690 97 .697.310.332 
Tra tm6'c cho ngucyi ban ng~n hi,m 132 23.579.583.902 5.882.486. l 04 

• Phai thu v~ cho vay ng~n h~n 135 7 2.111.967.942 
Phai thu ng~n hi;m khac 136 8(a) 11.703.364.677 5 .964.545 .860 

• DtJ phong cac khoan phai thu 
ng~n h~n kh6 doi 137 9 (1 .806.356.554) ( 1.885. 756.554) 

• Hang t6n ,kho 140 10 120.533.512.938 45.591.494.570 

• Hang ton kho 141 120.652.969.087 45.591.494.570 
DtJ phong giam gia Sang tf>n kho 149 (119.456.149) 

• Tai san ngiin h~n khac 150 1.207.506.678 5.925.593.944 
ThuS gia tri gia Sang duqc khfru tru 152 725.293.011 5.496.089.940 • ThuS va cac khoan khac phai thu 

• Nha nu6'c 153 482.213 .667 429.504.004 

Tai san dai h~n 
200 30.429.692.491 29.852.988.965 • (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 

• Cac khoan phai thu dai h~n 210 86.712.526 6.870.145.487 
Phai thu dai lwn khac 216 8(b) 86.7 12.526 6.870.145.487 

• Tai san c6 dinh 220 23.437.639.785 19.370.186.614 
' • Tai san co dinh hti'u hinh 221 11 20.763.499.389 16.088. 713 .899 

Nguyen gia 222 44.249.145.717 35.449.749.624 

• Gia trj hao man liiy ki 223 (23 .485 .646.328) (19.361.035.725) 
Tai san c6 dinh VO hinh 227 12 2.674.140.396 3.281.472.715 

• Nguyen gia 228 5.252.116.400 4.970.216.400 
Gia trj hao man liiy ki 229 (2 .577.976.004) (1.688.743.685) 

• Tai san dO' dang dai h~n 240 13 2.523.326.263 25.571.626 

• Xay dtJng ca ban da dang 242 2.523 .326.263 25.571.626 

• DAu tu tai chinh dai h~n 250 1.638.000.000 1.638.000.000 
oAu tu gap v6n vao do·n vi khac 253 14 1.638.000.000 1.638.000.000 

• Tai san dai h~n khac 260 2.744.013.917 1.949.085.238 

• Chi phi tra tm6'c dai h~n 261 2.744.013.917 1.949.085.238 

• TONG CQNG TAI SAN 
270 386.621.380. 7 48 306.483.294.092 

(270 = 100 + 200) 

• Cac thuyit minh tlinh kem la bi) phqn h9'p thimh cita baa cao tai chinh h(!p nh6t nay 
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Cong ty CB ph~n Thi~t k~ Cong Nghifp Hoa chit 
Bang can dBi k~ toan hQ'P nhit t~i ngay 31 thang 12 nam 2016 (ti~p theo) 

NGUONVON 

N(J PHAI TRA. (300 = 310 + 330) 

Nc;r ngin h~n 
Phai tra ngtrai ban ngiln h:;in 
Nguai mua tra ti~n trn&c ngiln h:;in 
ThuS phai n9p Nha ntr&c 
Phai tra ngtrai lao d9ng 
Chi phi phai tra ngiln h:;in 
Phai tra ngiln h:;in khac 
Vay ngiln h:;in 
Quy khen thtr&ng va phuc lqi 

Nc;r dai h~n 
Phai tra dai h:;in khac 
01,f phong phai tra dai h:;in 
Quy phat triSn khoa h9c va cong ngh~ 

VON CHU so HUU (400 = 410 + 430) 

VBn chii s6' hfru 
V6n c6 phfin 

c6 phiiu ph6 thong 
c6 quyin bidu quyit 

Quy dfiu tu phat triSn 
Lqi nhu~n sau thuS chtra phan ph6i 

LN~T chua phan ph6i ain 
cu6i nam trucrc 
LNST chua phan ph6i nam nay 

L9·i f ch c6 dong khong kiSm soat 

Ngu6n kinh phi 
Ngu6n kinh phi 

TONG C(>NG NGUON VON 
( 440 = 300 + 400) 

Ngtrai l~p: 

&v 
NguySn TuySt Chinh 

Ki toan t<5ng h(Jp 

Ma 
s6 

300 

310 
311 
312 
313 
314 
315 
319 
320 
322 

330 
337 
342 
343 

400 

410 
411 

41la 
418 
421 

42la 
42lb 
429 

430 
431 

440 

15 
6© 
16 

17 

18 

19 

20 

22 

19 

Dinh Dt'.rc 89 
Ki toan trucmg 

M~u B 01 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 cua 89 Tai chinh) 

31/12/2016 
VND 

281.203.519.686 

280.819.995.593 
42.650.685.151 

189. 791.307.50 I 
4.069.412.442 
7 .636.64 1.078 

21.448.651.127 
964.281.875 

14.071.937.544 
187.078.875 

383.524.093 

383 .524.093 

105.417 .861.062 

104.885.328.062 
59.770.360.000 

59. 770.360.000 
18.457.690.767 
9.585.172.303 

1.427.213.340 
8. 157.958.963 

17.072. l 04.992 

532.533.000 
532.533 .000 

386.621.380. 7 48 

1/1/2016 
VND 

241.845.809.200 

240.142.544.723 
39.182.995.275 

145.023.402.027 
3.339.896.696 
2.259.621.453 

39.859.675.035 
503.948.427 

9.498.779.797 
474.226.013 

1.703.264.477 
43.310.419 

995.929.965 
664.024.093 

64.63 7.484.892 

64.63 7 .484.892 
29.885.180.000 

29.885.180.000 
14.121.683.888 
11.711.805.410 

5.203.042.135 
6.508. 763.275 
8.918.815 .594 

306.483.294.092 

Cac thuyit minh ainh kem la b(J pht;n h(Jp thanh cua bao cao tai chfnh h(Jp nh<it nay 
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Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Bao cao k~t qua ho~t d9ng kinh doanh hCfP nhit cho nam k~t thuc 
ngay 31 thang 12 nam 2016 

Ma Thuy~t 
s6 minh 

Doanh thu ban hang va cung dp dich VI} 01 24 

Cac khoan giam trir doanh thu 02 24 

Doanh thu thuAn v~ ban hang va 
cung dp dich VI} (10 = 01 - 02) 

10 24 

Gia v6n hang ban 11 25 

Lc;ri nhuin g{>p (20 = 10 - 11) 20 

Doanh thu ho~t d9ng tai chinh 21 26 
Chi phi tai chinh 22 27 

Trang <16: Chi phi liii vay 23 
Chi phi quan ly doanh nghi~p 26 28 

Lc;ri nhuin thuAn tir ho~t d{>ng kinh doanh 
30 

(30 = 20 + 21 - 22 - 26) 

Thu nh~p khac 31 29 
Chi phi khac 32 

K~t qua tir ho~t d{>ng khac (40 = 31 - 32) 40 

Lc;ri nhuin k~ toan trmrc thu~ (SO= 30 + 40) so 

Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 51 31 

Lc;ri nhuin sau thu~ TNDN 
60 

(60 = 50 - 51) (chuy~n sang trang sau) 

M~u B 02 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/20/4 ciia 89 Tai chinh) 

2016 2015 
VND VND 

258.513.896.387 293.081.678.261 

850.429.594 251.600.991 

257 .663.466. 793 292.830.077.270 

201.596.177.679 245.245.412.117 

56.067.289.114 47.584.665.153 

1.768.866.374 848.778.203 
1.479.754.751 6.649 .528.072 

724.723.839 6.496.238.210 
45.583.511.189 36.630.781 .840 

10. 772.889.548 5.153.133.444 

1.743.178.934 5.524.037.553 
750.381.015 443.521.137 

992.797.919 5.080.516.416 

11.765.687.467 10.233.649.860 

2.857.509.477 2.367 .346.387 

8.908.177.990 7.866.303.473 

Cac thuyit minh dinh kem lab<} ph<J,n h<7p thanh cita bao cao tai chinh h<7p nhfit nay 
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Cong ty CB ph§n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Bao cao k~t qua ho:_it d(>ng kinh doanh hQ'p nhM cho nam k~t thuc 
ngay 31 thang 12 nam 2016 (ti~p theo) 

I. 
Ma Thuyet 
so minh 

LQ'i nhu~n sau thu~ TNDN 
(60 = 50 - 51) (mang sang tir trang trmrc) 

60 

Phan b6 cho: 

Cf:i dong cua cong ty my 

ct:, dong khong kiSm soat 

Lai tren c6 phi~u 

Lai CO' ban tren cf:, phiSu 

Nguai l~p: 

()Yt/ 
Nguy~n TuySt Chinh 

Ki loan 16ng h(Jp 

61 

62 

70 32 

Ngay 29 thang 3 nam 2017 

Dinh Due B(l 
Ki loan truimg 

Miu B 02 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6 202/20 I 4/7T-BTC 

ngay 22/ I 2/20 I 4 cua 8¢ Tai chinh) 

2016 
VND 

8.908.177 .990 

8.157.958.963 

750.219.027 

2.199 

2015 
VND 

7.866.303.473 

7.304.174.275 

562.129.198 

2.178 

Cac 1huyit minh afnh kem la b<;J ph(Jn h(Jp 1hanh cua bao cao tai chfnh h(Jp nhdt nay 
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Cong ty CB phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Bao cao IU'u chuy~n ti~n t~ hCfP nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(PhU'O'ng phap gian ti~p) 

Ma Thuy~t 
s6 minh 

LUU CHUYEN TIEN TU HO~ T D(>NG KINH DO ANH 

L(}i nhu~n k~ to:in tnr6'c thu~ 01 
Di~u chinh cho c:ic khoan 

Khftu hao va phiin b6 02 
Cac khoan d\f phong 03 
L6/(lai) chenh l~ch ty gia h6i doai do 
danh gia l~i cac khoan mi;,c tiSn t~ 
c6 g6c ngo~i t~ 04 
Lai tu ho~t d9ng dfru tu 05 
Chi phi lai vay 06 

L(}i nhu~n tir hol;lt clQng kinh doanh 
08 

tnr6'c nhfrng thay cl6i v6n hru clQng 

BiSn d9ng cac khoan phai thu 09 
BiSn d9ng hang t6n kho 10 
BiSn d9ng cac khoan phai tra va 
nq phai tra khac 11 
BiSn d9ng chi phi tra tru6c 12 

TiSn lai vay da tra 14 
ThuS thu nh~p doanh nghi~p da 119p 15 
TiSn thu khac tu ho~t d9ng kinh doanh 16 
TiSn chi khac cho ho~t d9ng kinh doanh 17 

Lrru chuy~n ti~n thu~n tir hol;lt clQng 
20 

kinh doanh 

LUU CHUYEN TIEN TU HO~T D(>NG DAU TU 

TiSn chi mua slim tai san c6 djnh va 
tai san dai h~n khac 21 
TiSn thu tu thanh ly tai san c6 djnh 22 
TiSn chi cho vay 23 
TiSn thu h6i cho vay 24 
TiSn thu lai cho vay, lai tiSn gtri 27 

Lrru chuy~n ti~n thu~n tir hol;lt clQng 
30 

d~u trr 

M~u B 03 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6 202/20 l 4/7T-BTC 

ngay 22/ 12/2014 ciia Bi) Tai chinh) 

2016 
VND 

11.765.687.467 

5.013.842.922 
(955 .873 .816) 

663.591.943 
(2.045 .402.818) 

724.723 .839 

15.166.569.537 

(23 .328.047. 746) 
(75.061.474.517) 

36.556.611.213 
(42.575.734) 

(46.708.917.247) 

(788.513.863) 
(3.002.200.824) 

532.533 .000 
(554.567.000) 

(50.521.665.934) 

( 13 .050.403 .675) 
1.286.363 .641 

(6.500.000.000) 
4.500.000.000 
1.366.071.235 

(12.397 .968. 799) 

2015 
VND 

10.233.649.860 

3.789.600.267 
1.195.497.602 

( 110.028.544) 
(853. 790.83 8) 

6.496.238.210 

20.751.166.557 

(27.024.785 .664) 
(1.772.970.364) 

148.450.332.742 
(589.625.109) 

139.814.118.162 

(6.170.055.534) 
(3. 783 .254.062) 

(2 .912.307.666) 

126.948.500.900 

( 1.465.019.462) 
22.409.091 

831.381.747 

(611.228.624) 

Cac thuyh minh dinh kem la b(j ph(m h(Jp thanh cua baa cao tai chfnh h(Jp nhcit nay 
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Cong ty C6 ph§n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chjt 
Bao cao IU'u chuyin ti~n t~ hQ'P nhjt cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(Phll'ong phap gian ti~p - ti~p theo) 

Ma Thuy~t 
s6 minh 

LUU CHUYEN TIEN TUHO~T DQNG TA.I CHINH 

Ti~n thu tu phat hanh c6 phi~u 31 
Ti~n thu tu di vay 33 
Ti~n tra nq g6c vay 34 
Ti~n tra c6 tl'.rc 36 

Lrru chuy~n ti~n thu~n tir ho~t d{>ng 
40 

tai chinh 

Ltru chuy~n ti~n thu~n trong nam 
50 

(50 = 20 + 30 + 40) 

Ti~n va cac khoan trro·ng dtrO'ng ti~n 
60 

d~u nam 

Anh htr6'ng cua thay dBi ty gia h6i doai 
61 

quy dBi ngo~i t~ 

Ti~n va cac khoan ttrO'ng dtrO'ng ti~n 
cu6i nam (70 = 50 + 60 + 61) 

70 5 

Ngay 29 thang 3 niim 2017 

Nguai l~p: 

NguySn Tuy~t Chinh 
Ki loan 16ng h9'p 

Dinh Due 89 
Ki loan lruang 

M~u B 03 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/20/4 cua 89 Tai chinh) 

2016 
VND 

38.076.680.000 
24.777.969.310 

(20.204.811.563) 
(6. 750.094.958) 

35.899. 7 42. 789 

(27.019.891.944) 

117.454.630.871 

(663.591.943) 

89.771.146.984 

2015 
VND 

157.313.096.589 
(239.009.636.839) 

(6. 722.038.564) 

(88.418.578.814) 

37.918.693.462 

79.425.908.865 

110.028.544 

117.454.630.871 

Cac 1huyit minh tlinh kem la b9 phl)n h9'p 1hanh cua baa cao lai chinh h(Jp nhd1 nay 
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1. 

(a) 

(b) 

Cong ty C6 ph§n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQl> nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 

Miu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6 202/20 I 4/TT-BTC 

ngay 22/ I 2/20 I 4 cua B<5 Tai chinh) 

Cac thuySt minh nay lab(> ph~n hgp thanh va d n dugc d9c d6ng thcri v&i bao cao tai chfnh h9·p nh.lt 
dfnh kem . 

DO'n vi bao cao 

Hinh thrrc SO' hfru v6n 

Cong ty C6 phi1n ThiSt kS Cong Nghi?p Hoa ch.it ("Cong ty") la m(>t cong ty c6 phi1n dugc thanh l~p 
t;;ii Vi?t Nam. Bao cao tai chfnh hgp nh.lt cua Cong ty cho niim kSt thuc ngay 31 thang I 2 niim 2016 
bao g6m Cong ty va cac cong ty con . 

Ho:;it d<)ng chinh 

Cac ho;;it d(mg chfnh cua Cong ty va cac cong ty con la: 

• Xay dtJng nha cac lo;;ii ; 

• Xay di,mg cong trinh dm'mg s~t va ducmg b(>; 

• Xay dtJng cong trinh cong fch ; 

• Xay dtJng cong trinh ky thu~t dan di,mg khac; xay d1J11g cong trinh nganh h6a ch.it, h6a d§u va 
cac nganh cong nghi?p lien quan c6 qui mo vua va nho (bao g6m ca thi cong d;;ii tu, st'.ra chfra, gia 
c6, san b9c 16t ch6ng an mon kSt du, thiSt bi va cung frng v~t tu, thiSt bi, thi cong l~p d~t, hi?u 
chinh va chuy~n giao cong ngh? trong IInh v,,rc di?n, ttJ d(>ng va do luong di~u khi~n cho cac 
cong trinh cong nghi?p va dan di,mg; xay <ltJng cac cong trinh di?n, duo·ng day va tr;;im biSn ap); 

• Kinh doanh b.it d(>ng san, quy~n st'.r dvng d.lt thu(>c chu so hfru, chu st'.r dvng ho~c di thue; 

• San xu.it cac du ki?n kim lo;;ii ; 

• San xu.it thung, b~ chfra va dvng cv chfra dtJng bftng kim lo;;ii ; 

• Gia cong ca khf, XII ly va trang phu kim lo;;ii ; 

• San xu.it khac chua dtrQ'C phan vao dau, chi tiSt: san xu.it san ph&m h6a ch.it (tru h6a ch.it Nha 
nU'O'C c§m); 

• Pha da; 

• Chu&n bi m~t bftng; 

• L~p d~t h? th6ng di?n; 

• L~p d~t h? th6ng dp, thoat nu&c, lo SU'O'i va di~u hoa khong khf; 

• Hoan thi?n cong trinh xay dtJng; 

• Ho;;it d(>ng tu v.in quan ly; 
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(c) 

Cong ty C6 phAn Thiit ki Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuyit minh bao cao tai chinh hQ'P nhit cho nam kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(tiip theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/ TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 czia Bij Tai chinh) 

• Ho~t d9ng ki~n true va tu vfin ky thu~t c6 lien quan. Chi ti~t: thiSt kS cong trinh ducmg day va 
tr~m biSn ap dSn 11 OKV; giam sat cong tac lllp d?t thiSt bi di~n, duong day truySn tai va TBA 
dSn 500KV; thiSt kS quy ho~ch xay d1Jng; thiSt kS lllp d?t thiSt bi cong trinh, !lip d?t thiSt bi cong 
ngh~ hoa dfiu cong trinh cong nghi~p; thiSt kS h~ th6ng thong gi6, dp nhi~t, disu hoa khong khi 
cong trinh cong nghi~p; thiSt kS h~ th6ng phong chay chua chay; thiSt kS va chS t~o thiSt bi nganh 
hoa chfit; khao sat, thiSt kS cac cong trinh nganh hoa chfit, cac cong trinh cong nghi~p va dan 
dt,mg; tu vfin dfiu tu va phat tri~n cong nghi~p h6a chfit; tu vfin xay dt,mg; tu vfin giam sat thi cong 
xay dt,rng cong trinh (chi ho~t d9ng khi c6 dti diSu ki~n niing )1Jc theo quy dinh ctia phap lu~t); tu 
vfin giam sat thi cong cong trlnh duong day va tr~m biSn ap c6 cfip di~n ap dSn 35KV; tu vfin l~p 
dlJ an dfiu tu, thiSt kS cong trinh duong day va tr~m biSn ap c6 dp di~n ap dSn 35KV; th~m tra 
cac d1J an dfiu tu, cac h6 sa thiSt ks ky thu~t, d1J toan, t6ng d1J toan cong trlnh xay d1Jng (ho~t 
d<)ng theo chung chi hanh nghS), cac bao cao danh gia tac d9ng moi tnrong trong nganh cong 
nghi~p h6a chfit va lien quan; tu vfin dfiu tu xay d1Jng va tu vfin giam sat thi cong cong trlnh di~n, 
cong trlnh duong day va tr~m biSn ap (trong ph~m vi chung chi hanh nghS); tu vfin bao hanh, bao 
duong cac lo~i thiSt bi trong ITnh VIJC h6a chfit, h6a dfiu va cac nganh cong nghi~p khac; ki~m tra, 
ki~m dinh va chtrng nh~n chfit IUQ'llg cong trinh xay d1Jng cong nghi~p h6a chfit, h6a dfiu va lien 
quan; quan ly dlJ an dfiu tu xay d1Jng cong trinh; 

• Nghien ClfU va phat tri~n thlJC nghi~m khoa hQC tlJ nhien va ky thu~t. Chi tiSt: thlJC hi~n dS tai 
nghien ClfU, khai thac cac phat minh sang chS, giai phap hfru ich, dich YI,) va chuy~n giao cong 
ngh~ trong linh VIJC cong nghi~p h6a chfit va bao Y~ moi tnrong; nghien ClfU trng d1,1ng cong ngh~ 
va thiSt bi tien tiSn vao thiSt kS cac cong trinh cong nghi~p hoa chfit va bi~n phap bao v~ moi 
tmo·ng; 

• Ho~t d9ng chuyen mon, khoa hQC va cong ngh~ khac chua dugc phan vao dau. Chi tiSt: bao cao 
danh gia tac d9ng moi tmo·ng trong nganh cong nghi~p h6a chfit va lien quan; xi'.r ly chftt thai cong 
nghi~p, danh gia tac d9ng moi tnrong; ho~t d<)ng tham do dia chfit, ngu6n nu6'c; xay d1,1·ng t~p kS 
ho~ch phong ngfra, trng ph6 SIJ c6 h6a chftt; xay d1Jng bi~n phap phong ngtra, trng ph6 SIJ c6 h6a 
chfit; l~p dS an bao y~ moi tnrong; l~p ban cam kSt bao y~ moi tnrong; dich YI,) quan trllc moi 
tnrong; tu vfin vs moi tnrong; 

• Cho thue may m6c, thiSt bi va d6 dung hfru hinh khac; 

• Ho~t d9ng dich v1,1 h6 trg kinh doanh khac con l~i chua duvc phan vao dau. Chi tiSt: tiSp thi, xuc 
tiSn dfiu tu va thuang m~i ; cung ung v~t tu, thiSt bi cong trinh cong nghi~p; xufit nh~p kh~u cac 
m?t hang Cong ty kinh doanh ; 

• Ho~t d9ng h6 trg dich v1,1 tai chinh chua du9·c phan vao dau . Chi tiSt: ho~t d9ng tu vfin dfiu tu·; 

• Dich YI,) h6 trg giao d1,1c; va 

• Ki~m tra va phan tich ky thu~t. Chi tiSt: Ki~m tra va do luong cac chi s6 moi tnro·ng (6 nhi~m 
khong khi va nu6·c ... ) . 

Chu ky san xuit kinh doanh thong thll'img 

Chu ky san xufit kinh doanh thong tlmo·ng ctia Cong ty va cac cong ty con n~m trong plwm vi 12 
thang . 
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(d) 

2 . 

(a) 

(b) 

Cong ty C6 ph§n Thi~t k~ Cong Nghi?p Hoa ch§t 
Thpy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nh§t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(tiep theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Th ong tir s6 20212014/TT-BTC 

ngay22/ 12/20 14 cua 89 Tai chinh) 

C§u true Cong ty 

T~i ngay 31 thang 12 nam 2016, Cong ty c6 5 cong ty con (1 / 1/2016: I cong ty con), I van phong 
d~i di~n t~i nu6c C9ng hoa Dan chu Nhan dan Lao va I chi nhanh t~i TP. H6 Chi Minh . 

Trong nam 2016, Cong ty da c6 quySt dinh : 

• Giai thS Chi nhanh t~i Hai Phong va thanh l~p Cong ty C6 ph§n Dich V\J Ky thu~t Cong nghi~p 
H6a chfrt; 

• Giai thS Chi nhanh t~i Phu Th9 va thanh l~p Cong ty C6 ph§n CECO Ha N9i; 
• Giai thS Chi nhanh t~i Ha N9i va sap nh~p vao van phong Cong ty; va 
• Giai thS chi nhanh t~i Quang Ngai . 

Chi tiSt vs cac cong ty con cua Cong ty t~i ngay bao cao nhu sau: 

Cong ty con 
Cong ty C6 ph§n may va ThiSt bi 
Cong nghi~p H6a chfrt Vi~t Nam 
Cong ty C6 ph§n CECO Ha N9i 

Cong ty C6 ph§n Dich V\J Ky thu~t 
Cong nghi~p H6a chfrt 
Cong ty TNHH Quan ly D\l' an 
H6a chfrt 

Trung tam Phat triSn Cong ngh~ 
CECO 

Linh VlfC ho~t d9ng 

San xufrt, gia cong 
ca khf nganh h6a chfrt 
San xufrt, gia cong ca 

khf va xay d1Jng nganh 
h6a chfrt 

Xay d1Jng nganh 
h6a chfrt 

Tu vfrn quan ly va tu 
vfrn d§u tu xay d1Jng 

nganh h6a chfrt 
Nghien ct'.ru t'.rng d1,1ng kT 
thu~t h6a h9c va djch V\J 

khoa h9c cong ngh~ 

LQ'i ich va quy~n bi~u quy~t 
31/12/2016 1/1/2016 

55,33% 55,33% 

51% 

51% 

100% 

100% 

T~i ngay 3 I thang 12 nam 2016, Cong ty va cac cong ty con c6 343 nhan vien (I / I /2016: 3 82 nhan 
vien) . 

CO' SO' ·~p bao cao tai chinh 

Tuyen b6 v~ tuan thu 

Bao cao tai chfnh hqp nhfrt duqc l~p theo cac Chufrn m1Jc KS toan Vi~t Nam, ChS d9 KS toan Doanh 
nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan dSn vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chfnh . 

CO' SO' do lll'irng 

Bao cao tai chfnh hqp nhfrt, tru bao cao luu chuySn tiSn t~ hqp nhfrt, duqc l~p tren co· SO' d6n tfch theo 
nguyen tile gia g6c. Bao cao luu chuySn tiSn t~ hqp nhfrt duqc l~p theo plmang phap gian tiSp . 
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Cong ty C6 ph§n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chjt 
Th,uy~t minh bao cao tai chinh hQP nhjt cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(tiep theo) 

Mfiu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong Ile s6202/2014/TT-BTC 

ngay22/ /2/20/4 ciia 89 Tai chinh) 

(c) Ky k~ toan nam 

Ky kS toan nam cua Cong ty va cac cong ty con la tu ngay l thang 1 dSn ngay 31 thang 12 . 

( d) Don vi ti~n t~ k~ toan 

Dun vi ti8n t~ kS toan cua Cong ty va cac cong ty con la D6ng Vi~t Nam ("VND"), cung la dun vi 
ti8n t~ dtrQ'C SU' dt,mg cho ffil,JC dfch J~p Va trinh bay bao Cao tai chfnh . 

3. Tom t~t nhfrng chinh sach k~ toan chu y~u 

Sau day la nhfrng chfnh sach kS toan chu ySu dtrQ'C Cong ty va cac cong ty con ap d1,1ng trong vi~c 
l~p bao cao tai chfnh hqp nhfrt nay . 

(a) CO' SO' hQP nh~t 

(i) Cong ty con 

Cong ty con la cac don vi chiu SIJ kiSm soat cua Cong ty. Bao cao tai chfnh cua cong ty con dtrQ'C bao 
g6m trong bao cao tai chfnh hqp nhfrt kS tu ngay kiSm soat hilt diu c6 hi~u )IJC cho t6'i ngay quy8n 
kiSm soat chfrm dt'.rt . 

(ii) Lf/i ich cJ dong khong kiim soat 

Lqi fch c6 dong khong kiSm soat dtrQ'C xac dinh theo ty I~ phin SO' hfru cua c6 dong khong kiSm soat 
trong tai san thuin cua dun vi bi mua l;.1i t;.1i ngay mua . 

(iii) Cac giao djc/1 tlU'f/C lo{li tru khi hf/p nhiit 

(b) 

Cac s6 du trong n(>i b(> Cong ty va cac cong ty con va cac khoan thu nh~p va chi phi chua tlwc hi~n 
tu CllC giao dich n<;>i bQ dtrQ'C Jo;.1i trlf khi J~p bao CllO tai chfnh hqp nhfrt . 

Cac giao djch biing ngo~i t~ 

Cac giao dich b~ng cac d011 vi ti8n khac VND trong nam duqc quy d6i sang VND theo ty gia xfrp xi 
v6'i ty gia thvc ts t;.1i ngay giao <lich . 

Cac khoan m1,1c tai san va n9· phai tra c6 g6c b~ng dun vi ti8n t~ khac VND duqc quy d6i sang VND 
theo ty gia mua ban chuySn khoan trung binh cua ngan hang thuung m;.1i nui Cong ty ho~c cong ty 
con tlmcmg xuyen co giao dich t;.1i ngay kSt thuc ky ks toan nam . 

T§t ca cac khoan chenh l~ch ty gia h6i doai dtrQ'C ghi nh~n vao bao cao kSt qua ho;.1t d(>ng kinh doanh 
hqp nhfrt. 
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(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

Cong ty CB phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch§t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ11 nh§t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

Ti~n va cac khoan trrong drrong ti~n 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 cua 89 Tai chinh) 

TiSn baa g6m tiSn m~t va tiSn gi'.ri ngan hang kh6ng ky h1;1n. Cac khoan tu'O"ng dtmng tiSn la cac khoan 
d§u tu ngiln h1;1n co tfnh thanh khoan cao, co thS dS dang chuySn d6i thanh m('>t lu911g tiSn xac dinh, 
kh6ng co nhiSu rui ro vS thay d6i gia tri va duqc su di,mg cha m1,1c dfch dap t'.rng cac cam k8t chi tiSn 
ngiln h1;1n ho·n la cha ITil,)C dfch d§u tu hay )a cac ffil,)C dfch khac . 

Cac khoan dAu tU' 

Dflu tu gop v6n vao ctic dun vj khtic 

D§u tu vao cac cong Cl,) v6n chu SO hfru cua cac d011 vi khac duqc ghi nh~n ban d§u theo gia g6c baa 
g6m gia mua va cac chi phf mua co lien quan trµc ti8p. Sau ghi nh~n ban dfru, cac khoan dfru tu nay 
duqc xac dinh theo gia g6c trir di dµ phong giam gia khoan d§u tu. Dµ phong giam gia d§u tu duqc 
l~p khi do11 vi nh~n dfru tu phat sinh 16, ngo1;1i trir trm'mg hqp khoan 16 do da nim trong dµ kiSn cua 
Cong ty khi quy8t dinh d§u tu. Dµ phong giam gia d§u tu duqc hoan nh~p khi do·n vi nh~n d§u tu 
sau do t1;10 ra lqi nhu~n dS bu trir cha cac khoan 16 da duqc l~p dµ phong tmoc kia. Khoan dµ phong 
chi duqc hoan nh~p trong ph1;1m vi sao cha gia tri ghi s6 cua khoan dfru tu kh6ng vu9t qua gia tri ghi 
s6 cua chung khi gia dinh kh6ng co khoan dµ phong nao da du9·c ghi nh~n . 

Cac khoan phai thu 

Cac khoan phai thu khach hang va phai thu khac duqc phan anh theo gia g6c trir di dµ phong phai 
thu kho doi . 

Hang t6n kho 

Hang t6n kho dtrQ'C phan anh theo gia thllp han gifra gia g6c va gia tri thufrn co thS thµc hi~n dtrQ'C . 
Gia g6c duqc tfnh theo phtrang phap binh quan gia quySn va baa g6m t§t ca cac chi phf phat sinh dS 
co duqc hang t6n kho a dia diSm va tr1;1ng thai hi~n t1;1i. D6i voi thanh ph§m va chi phf san xullt kinh 
doanh do dang, gia g6c baa g6m nguyen v~t li~u, chi phf nhan c6ng tqrc ti8p va cac chi phf san xu§t 
chung du9·c phan b6. Gia tri thufrn co thS thµc hi~n duqc UO'C tfnh dµa vao gia ban cua hang t6n kho 
trir di cac khoan chi phi tro·c tinh ds 110an thanh san ph§m va cac chi phi ban hang . 

Cong ty va cac c6ng ty con ap d1,1ng plm011g phap ke khai tlmo11g xuyen dS h1;1ch toan hang t6n kho . 
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(g) 

(i) 

(ii) 

(h) 

(i) 

(ii) 

Cong ty C6 ph§n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Th,uy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(tiep theo) 

Tai san c6 djnh hfru hinh 

Nguyengia 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Th ong tu s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 czia B6 Tai chinh) 

Tai san c6 dinh h[i'u hinh dugc thS hi~n theo nguyen gia trtr di gia tri hao man lfiy kS. Nguyen gia tai 
san c6 dinh hfru hinh bao g6m gia mua, thus nh~p khllu, cac lo~i thus mua hang khong hoan l~i va 
chi phi lien quan tn,rc tiSp dS dua tai san dSn vi tri va tr~ng thai ho~t dc;mg cho mvc dich si'.r dvng da 
di! kiSn. Cac chi phi phat sinh sau khi tai san c6 djnh hfru hinh da dua vao ho~t d('mg nhu chi phi si'.ra 
chua, bao duang va d~i tu dugc ghi nh~n vao bao cao kSt qua ho~t dong kinh doanh hgp nhiit trong 
nam ma chi phi phat sinh. Trong cac truang hgp c6 thS cht'.rng minh mot each r6 rang rf'lng cac khoan 
chi phi nay lam tang lgi ich kinh tS trong tuong lai di! tinh thu du9·c tu vi~c si'.r dvng tai san c6 djnh 
hfru hinh vu9t tren mt'.rc ho~t dong tieu chulln theo nlm danh gia ban d§u, thi cac chi phi nay dugc 
v6n h6a nhu mot khoan nguyen gia tang them cua tai san c6 djnh hfru hinh . 

Khiiu hao 

Khllu hao duqc tinh theo phuong phap duang thilng dl,fa tren thai gian hfru dvng uac tinh cua tai san 
c6 dinh hfru hinh. Thai gian hfru dvng uac tinh nhu sau: 

• nha ci'.ra, v~t kiSn true 
• may mac va thiSt bi 
• dvng cv van phang 
• phuong ti~n v~n chuySn 

Tai san c6 djnh VO hinh 

Quyin sir dt.mg ttfit 

QuySn Sil dvng dllt g6m c6: 

5 - 40 nam 
3 - JO nam 

3 - 8 nam 
6-10 nam 

• QuySn si'.r dvng dllt du·qc Nha nu6c giao c6 thu tiSn si'.r dvng dllt; va 

• QuySn Sil dvng dllt nh~n chuySn nhugng hgp phap . 

QuySn si'.r dvng dllt du9·c thS hi~n theo nguyen gia tru gia tri hao man lfiy kS. Nguyen gia ban d§u 
cua quySn Sil dvng dllt bao g6m gia mua va cac chi phi lien quan trv·c tiSp t6i vi~c c6 dugc quySn si'.r 
dvng dllt. 

Khllu hao cua quySn si'.r dvng dllt c6 tha·i h~n duqc tinh theo phuong phap dua·ng thilng trong vang 
41 nam. Quysn si'.r dvng dllt vai tha·i h~n khong xac dinh khong duqc khiiu hao . 

Phfm mim may vi tinh 

Gia mua cua ph§n mSm may vi tinh mai ma ph§n msm nay khong phai la mot bo pMn g~n kSt vai 
ph§n ct'.rng c6 lien quan thi du9·c v6n h6a va hc;ich toan nhu tai san c6 dinh VO hinh. Ph§n mSm may 
vi tinh du·9·c tinh khfru hao theo phuung phap ducmg thilng trong vong tu 3 d~n 5 nam . 
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(i) 

U) 

(k) 

(I) 

Cong ty CB ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch,t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nh,t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

Xay dl.fng co· ban dO' dang 

Miu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 cua 89 Tai chinh) 

Xay dvng CO' ban do dang phan anh cac khoan chi phi xay dvng va may m6c clma duqc hoim thimh 
ho~c chtra l~p d~t xong. Khong tinh khllu hao cho xay dvng cu ban do dang trong qua trinh xay dvng 
va l~p d~t . 

Chi phi tra trmrc dai h~n 

Cong q, va d1~mg q, 

Cong Cl,I va d1,1ng Cl,I bao g6m cac tai san Cong ty va cac cong ty con n~m gifr dS SU' d1,1ng trong qua 
trinh ho~t dong kinh doanh binh thtrcrng, v6i nguyen gia cua m6i tai san thllp hon 30 tri~u VND va 
do d6 khong du diSu ki~n ghi nh?n la tai san c6 dinh theo cac quy djnh hi~n hanh. Nguyen gia cua 
Cong Cl,I Va d1,1ng Cl,I dtrQ'C phan b6 theo phtrung phap dtrcmg thing trong tho·i gian 2 nam . 

Cac khoan phai tra ngU'oi ban va phai tra khac 

Cac khoan phai tra ngm'ri ban va phai tra khac duqc thS hi~n theo gia g6c . 

n., phong 

Mot khoan dv phong duqc ghi nh?n nSu, do kSt qua cua mot Sl,J' ki~n trong qua khl'.r, Cong ty va cac 
cong ty con c6 nghTa Vl,I phap ly hi~n t~i ho~c lien d6i c6 thS U'O'C tinh mot each dang tin C?Y, va ch~c 
ch~n se lam giam sut cac lqi ich kinh ts trong tuung lai ds thanh toan cac khoan nq phai tra do nghTa 
Vl,J d6. Khoan dv phong dtrqc xac dinh b~ng each chiSt khllu dong tiSn dv kiSn phai tra trong ttrung 
lai v6i ty I~ chiSt khllu tm6c thus phan anh danh gia cua thi tmong o thoi diSm hi~n t~i vs gia tri thoi 
gian cua tiSn va rui ro Cl,I thS cua khoan nq d6 . 

Chi phi bifo hanh 

Khoan dv phong vs chi phi bao hanh lien quan chu ySu t6i hang h6a da ban ra va djch Vl,I da cung 
dp trong ky kS toan . Khoan dv phong duqc l?p dva tren lfO'C tinh xullt phat tu cac dir li~u th6ng ke 
lich si'.r vs chi phi bao hanh da phat sinh lien quan t6·i cac san phAm va djch Vl,J tuung t1,1· . 

e (m) V6n c6 ph~n 

e cJ phiiu ph6 thong 

• 
• • • • • • • 

C6 phiSu ph6 thong duqc ghi nh?n theo m~nh gia. Chi phi phat sinh lien quan trvc tiSp dSn vi~c phat 
hanh ct> phiSu, tru di anh lmcmg thus, duqc ghi giam vao th~ng du v6n d phfrn . 
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(n) 

(o) 

(i) 

(ii) 

Cong ty CB phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQl> obit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

Thu~ 

Miu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 cita 89 Tai chinh) 

ThuS thu nh~p doanh nghi~p tfnh tren lgi nhu~n ho~c 16 hqp nhfit cua nam bao g6m thuS thu nh~p 
hi~n hanh va thus thu nh~p hoan l1;1i. Thus thu nMp doanh nghi~p du9·c ghi nh~n trong bao cao kSt 
qua ho1;1t d9ng kinh doanh hgp nhfit ngo1;1i tru trucmg hqp co cac khoan thus thu nh~p lien quan dSn 
cac khoan m1,1c dtrQ'C ghi nh~n thing vao v6n chu SO' hfru, thi khi d6 cac khoan thuS thu nh~p nay Cung 
dugc ghi nh~n thing vao v6n chu so· hfru . 

Thus thu nh~p hi~n hanh la khoan thus di! kiSn phai n9p d1Ja tren thu nh~p chiu thus trong nam, SU 
dvng cac ml'.rc thus sufit c6 hi~u IIJC t1;1i ngay kSt thuc ky kS toan nam, va cac khoan di~u chinh thus 
phai n('>p lien quan dSn nhfrng nam tm&c . 

Thus thu nh~p hoan l1;1i duqc tfnh theo phmmg phap bang can d6i kS toan cho cac chenh l~ch t1;1m thai 
gifra gia tri ghi s6 cho mvc dfch baa cao tai chfnh va gia tri SU dvng cho mvc dfch tf nh thus cua cac 
khoan mvc tai san va ng phai tra. Gia tri cua thuS thu nh~p l10an l1;1i duqc ghi nh~n dva tren each thfrc 
d1J kiSn thu h6i ho~c thanh toan gia tri ghi s6 cua cac khoan mvc tai san va ng phai tra SU dvng cac 
mfrc thus sufit c6 hi~u IIJC ho~c ca ban c6 hi~u IIJC t1;1i ngay kSt thuc ky kS toan nam . 

Tai san thuS thu nh~p hoan l1;1i chi dugc ghi nh~n trong ph1;1m vi chfic chfin c6 du lqi nhu~n tfnh thuS 
trong tuo11g lai d~ tai san thuS thu nh~p nay c6 th~ SU d1,1ng dugc. Tai san thus thu nh~p hoan l1;1i dugc 
ghi giam trong ph1;1m vi khong con chfic chfin la cac lgi fch v~ thuS lien quan nay se SU d1,1ng duqc . 

Doanh thu va thu nh~p khac 

Doanh thu h!)'p il6ng xily dlJ.'ng 

Doanh thu hgp d6ng xay dv·ng duqc ghi nh~n trong bao caa kSt qua ho1;1t d9ng kinh doanh hqp nhfit 
theo tisn d9 hoan thanh khi kSt qua cua hqp dt>ng xay d1Jng co th~ uac tfnh dugc m9t each dang tin 
c~y. TiSn d9 hoan thanh duqc danh gia d1Ja tren gia tri kh6i hrqng da du9·c khach hang xac nh~n theo 
tung llin nghi~m thu. Doanh thu khong dugc ghi nh~n nSu nhtr c6 nhfrng ySu t6 khong chfin chfin 
tr9ng ySu lien quan dSn kha nang thu ht>i cac khoan phai thu . 

Doanh thu cung cap djch V!/ 

Doanh thu cung cfip djch vv duqc ghi nh~n trong bao cao kSt qua ho1;1t d9ng kinh doanh hqp nhfit theo 
ty l~ phlin tram hoan thanh cua giao djch t1;1i ngay kSt thuc ky kS toan nam. Ty l~ phlin tram hoan 
thanh cong vi~c dtrQ'C danh gia d1Ja tren khao sat cac cong vi~c da duqc thv·c hi~n. Doanh thu khong 
dugc ghi nh~n nSu nhu c6 nhfrng ySu t6 khong chfic chfin tr9ng ySu lien quan t&i kha nang thu h6i 
cac khoan phai thu . 

(iii) Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang duqc ghi nh~n trong baa cao kSt qua ho1;1t d9ng kinh doanh hqp nhfit khi phlin 
16·n rui ro va lqi fch gfin li~n v&i quy~n so· hfru san ph~m ho~c hang hoa du·qc chuy~n giao cho ngu·o·i 
mua. Doanh thu khong duqc ghi nh~n nSu nhtr c6 nhfrng ySu t6 khong chfic chfin tr9ng ySu lien quan 
t6i kha niing thu h6i cac khoan phai thu ho~c lien quan t6i kha niing hang ban bi tra l1;1i . Doanh thu 
ban hang dtrQ'C ghi nh~n theo s6 thulin sau khi da trir di s6 chiSt khfiu giam gia ghi tren h6a dun ban 
hang . 
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(iv) 

(p) 

(q) 

(r) 

(s) 

(t) 

Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch§t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQl> nh§t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

Thu nh~p tu: tiin /iii 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hi:mh theo Thong tu s6 202/20 I 4llT-BTC 

ngay 22/ 12/20/ 4 cua B(j Tai chinh) 

Thu nh~p tu tiSn lai duqc ghi nh~n theo ty I~ tuang (mg v6'i thc>'i gian d1Ja tren s6 du g6c va lai su§t 
ap di.mg . 

Cac khoan thanh toan thue ho~t d9ng 

Cac khoan thanh toan thue ho~t dc;,ng duqc ghi nh~n trong baa cao kSt qua ho~t dc;,ng kinh doanh hqp 
nhfit theo phuang phap ducrng thling dlfa vao thai h~n cua hqp d6ng time. Cac khoan hoa h6ng di 
thue duqc ghi nh~n trong baa cao kSt qua ho~t dc;,ng kinh doanh hqp nhfit nhu Ia mc;,t be;, ph~n hqp 
thanh cua t6ng chi phi thue . 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay duqc ghi nh~n la chi phi trong nam khi chi phi nay phat sinh, ngo~i tru tmang hqp chi 
phi di vay lien quan dSn cac khoan vay cha mµc dfch hlnh thanh tai san du diSu ki~n v6n h6a chi phi 
di vay thl khi d6 chi phi di vay se duqc v6n h6a va dugc ghi vao nguyen gia cac tai san nay . 

Lai tren c6 phi~u 

Cong ty trlnh bay lai ca ban tren c6 phiSu (EPS) cha cac c6 phiSu ph6 thong. Lai CO" ban tren c6 phiSu 
duqc tinh b~ng each l§y lai ho~c 16 thuc;,c vS c6 dong ph6 thong cua Cong ty (sau khi da tru di khoan 
phan b6 vao quy khen thmmg phuc lqi cha ky kS toan nam baa cao) chia cha s6 lm;mg c6 phiSu ph6 
thong blnh quan gia quySn luu hanh trong nam . 

Bao cao b9 ph~n 

Mc;,t be;, ph~n la mc;,t hqp ph.in c6 th~ xac dinh rieng bi~t cua Cong ty va cac cong ty con tham gia vao 
vi~c cung dp cac san phlim ho~c dich vµ lien quan (be;, ph~n chia theo ho~t dc;,ng kinh doanh), ho~c 
cung dp san phlim ho~c dich vµ trong mc;,t moi trucrng kinh tS cµ th~ (be;, ph~n chia theo vung dia ly), 
m6i be;, ph~n nay chiu rui ro va thu du9·c lqi fch khac bi~t v6'i cac be;, ph~n khac. M~u baa cao be;, ph~n 
ca ban cua Cong ty la d1Ja theo be;, ph~n chia theo ho~t dc;,ng kinh doanh . 

Cac ben lien quan 

Cac ben du·qc coi la ben lien quan cua Cong ty va cac cong ty con nSu mc;,t ben c6 kha nang, trlJC tiSp 
ho~c gian tiSp, ki~m soat ben kia ho~c gay anh hu<'mg dang k~ tai ben kia trong vi~c ra cac quySt dinh 
tai chinh va ho~t dc;,ng, ho~c khi Cong ty ho~c cac cong ty con va ben kia cung chiu sµ· ki~m soat 
chung ho~c anh huc'mg dang k~ chung. Cac ben lien quan c6 th~ la cac cong ty ho~c cac ca nhan, baa 
g6m ca cac thanh vien gia dlnh than c~n cua cac ca nhan duqc coi la lien quan . 
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Cong ty C6 phftn Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch§t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nh§t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 (ti~p theo) 

4. Bao cao bi} ph~n 

(a) BQ ph~n chia theo ho~t d9ng kinh doanh 

Cong ty g6m cac be) ph~n kinh doanh chinh nhu sau: 

• Ho:;it d<)ng thiSt kS, cung d.p thiSt bi cong ngh~ va thi cong xay d(Jng cong trinh; va 
• Cac ho:;it dl';mg khac. 

Nam k~t thuc ngay 31/12/2016 
Doanh thu thu&n tir ban hang ra ben ngoai 
Doanh thu thu&n tir ban hang cho cac be) ph~n khac 

T6ng doanh thu cua be) pMn 

KSt qua kinh doanh cua be) ph~n 

Thu nh~p khong phan b6 

Chi phi khong phan b6 

KSt qua tir cac ho:;it d<)ng kinh doanh 

Thu nh~p khac 
Chi phi khac 
ThuS thu nh~p doanh nghi~p 

Lqi nhu~n thu&n sau thuS 

Ho,t d(>ng thi~t k~, cung 
dp thi~t hi 

d,ng ngh~ va thi d,ng 
xay d\fng cong trinh 

VND 

240.4 72.327 .515 
73 .031.664.005 

313.503.991.520 

52.955.654.805 

Cac ho,t d(>ng 
khac 
VND 

17.191.139.278 

17.191.139.278 

3 .088.907 .041 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 cua B9 Tai chinh) 

Lo,i trir 
VND 

(73.031.664.005) 

(73 .031.664.005) 

22.727.268 

Hqp nh~t 
VND 

257.663.466.793 

257.663.466.793 

56.067.289.114 

1.768.866.374 

( 4 7 .063 .265 .940) 

l 0. 772.889.548 

1.743.178.934 
(750.381.015) 

(2.857 .509.4 77) 

8.908.177.990 
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Cong ty CB ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch,t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nh,t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 (ti~p theo) 

Nam k~t thuc ngay 31/12/2015 
Doanh thu thwln cua b9 ph?n 
Doanh thu thu~n tu ban hang cho cac b9 ph?n khac 

T6ng doanh thu cua b9 ph?n 

KSt qua kinh doanh cua b9 ph?n 

Thu nh?p khong phiin b6 

Chi phi khong phiin b6 

KSt qua tu cac ho~t d9ng kinh doanh 

Thu nh?p khac 
Chi phi khac 
ThuS thu nh?p doanh nghi~p 

Lqi nhu?n thu~n sau thuS 

Ho~t d9ng thi~t k~, cung 
cip thi~t bj 

cong ngh~ va thi cong 
xay dl}'ng cong trinh Cac ho~t d9ng khac 

VND VND 

273.150.274.581 
15.020.591.020 

288.170.865.601 

43.303.267.375 

19.679.802.689 

19.679.802.689 

4.281.397. 778 

Mftu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tir s6202/2014/TT-BTC 

ngiiy 22/ 12/2014 cua B9 Tai chinh) 

Lo~i trir 
VND 

(15.020.591.020) 

( 15.020.591 .020) 

HQ'p nh~t 
VND 

292.830.077.270 

292.830.077.270 

47.584.665.153 

848.778 .203 

( 43.280.309.912) 

5.153.133 .444 

5 .524.03 7 .553 
(443.521.137) 

(2.367.346.3 87) 

7.866.303.473 
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Cong ty CB ph:in Thiit ki Cong Nghifp Hoa ch,t 
Thuyit minh bao cao tai chinh hQ'P nh,t cho nam kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 (tiip theo) 

31/12/2016 
Tai san cua be) ph~n 

Tai san khong phan b6 

T6ng tai san 

Nq phai tra cua be) pMn 

N9· phai tra khong phan b6 

T6ng nq phai tra 

Nam k~t thuc ngay 31/12/2016 
Chi tieu v6n 
Kh~u hao tai san c6 djnh hfru hinh 
Kh~u hao tai san c6 djnh VO hinh 

Ho~t d9ng thi~t k~, 
cung dp thi~t bi 

cong ngh~ va thi cong 
xay d\fng cong trinh 

VND 

292.021 .891 .602 

281.020.366.756 

Cac ho~t d9ng 
khac 
VND 

37.513.667.250 

13.912.190.724 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu sJ 202/2014/TT-BTC 

ngay22/ 12/2014 cua Bo Tai chinh) 

Lo~i trir 
VND 

(90.072.827.860) 

(67.205.602.716) 

HQ'p nh~t 

239 .462. 730.992 

147.158.649.756 

386.621.380.748 

227.726.954.764 

53 .4 76.564.922 

281 .203 .519 .686 

13.050.403 .675 
4.124.610.603 

889.232.319 
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Cong ty C6 phAn Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch§t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh§t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 (ti~p theo) 

31/12/2015 
Tai san cua b9 ph~n 
Tai san khong phiin b6 

T6ng tai san 

Ng phai tra cua b9 ph~n 
N9· phai tra khong phiin b6 

T6ng ng phai tra 

Nam k~t thuc ngay 31/12/2015 
Chi tieu v6n 
Kh§.u hao tai san c6 dinh hfru hinh 
Kh§.u hao tai san c6 dinh v6 hinh 

Ho:_tt d{>ng thi~t k~, 
cung dp thi~t bj 

cong ngh~ va thi cong 
xay d\fng cong trinh 

VND 

137.523.151.635 

184.54 I. 766.469 

Cac ho:_tt d{>ng 
khac 
VND 

33.453.595.393 

13.486.097.796 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban himh theo Thong tu s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22112/20/4 cua B(J Tai chinh) 

Lo:_ti trir 
VND 

(15.122.830.04 I) 

(5.577.830.041) 

HQ'p nhAt 

155.853.916.987 
150.629.377.105 

306.483 .294.092 

192.450.034.224 
49.395.774.976 

241.845.809.200 

l.465.019.462 
3.160.827.207 

628. 773 .060 
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Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 (ti~p theo) 

(b) B<) ph~n chia theo vimg dja ly 

Cong ty g6m cac bo ph~n chia theo vung dia ly, dlJa tren vi trf cua khach hang nlnr sau: 

• Nuo·c Cong hoa Dan chu Nhan dan Lao 
• Vi~tNam 

Doanh thu cua bo ph~n 
Tai san cua bo ph~n 
Tai san kh6ng phan b6 
Chi tieu v6n 

NtrO'C C(>ng boa Dan chu 
Nhan dan Lao 

2016 2015 
VND VND 

134.417.893 .971 90.920.568.456 
87. 712.321.046 13 .865. 782. 798 

Vi~t Nam 
2016 2015 
VND VND 

123.245.572.822 201.909.508.814 
142.031.609.731 129.423.022.104 

M§u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu: s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12120/4 cua 8 9 Tai chinh) 

H(}'p nhAt 
2016 2015 
VND VND 

257.663.466.793 
229.743 .930.777 
156.877.449.971 

13.050.403.675 

292.830.077.270 
143 .288.804.902 
163 .194.489.190 

1.465.019.462 
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5 . 

6 . 

(a) 

(b) 

Cong ty CB phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch§t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nh§t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 

M§u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s620212014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 ciia B6 Tai chinh) 

Ti~n va cac khoan trrO'ng drrO'ng ti~n 

TiSn m~t 
TiSn gui ngan hang 
Cac khoan tuang duong tiSn 

Phai thu ngiin h~n ctia khach hang 

31/12/2016 
VND 

3.148.844.631 
23.391.252.353 
63.231.050.000 

89.771.146.984 

Phai thu ngiln h~n cu.a khach hang chi ti~t theo khach hang 1011 

31/12/2016 
VND 

Cong ty C6 phfin DAP s6 2 
Cong ty C6 phfin Ph6t pho Apatit Vi~t Nam 
Cong ty C6 phfin Nhi~t di~n Pha L~i 
Cong ty C6 phfin Nhi~t di~n Hai Phong 
Cong ty C6 phfin Ca khi Thai Bao Long 
Cong ty C6 phfin Supe Ph6t phat va Hoa ch.it Lam Thao 
Cong ty TNHH MTV Phan d~m va Hoa ch.it Ha Biic 
Cac khach hang khac 

Phai thu ngiln h~n cu.a khach hang la hen lien quan 

Cac cong !Y c~n va con~ ty lien k~t cua c6 dong chinh 
Cong ty Co phan DAP so 2 
Cong ty C6 phfin Supe Ph6t phat va Hoa ch.it Lam Thao 
Cong ty TNHH MTV Phan d~m va Hoa ch.it Ha Biic 
T~p doan Hoa ch.it Vi~t Nam 

33.786.740.026 
20.450.817.500 
17.031.831.930 
7.910.780.790 
5.815.102.429 
3.343.442.180 
3.890.562.302 

16.861.684.533 

109.090.961.690 

31/12/2016 
VND 

33 .786.740.026 
3 .343 .442.180 
3.890.562.302 

41.020. 744.508 

1/1/2016 
VND 

2.017.953.864 
35.436.677.007 
80. 000. 000. 000 

117.454.630.871 

1/1/2016 
VND 

51.212.122.649 
67.300.000 

1.674.434.907 
3.935.178.765 

6.198.690.007 
5.054.694.538 

29.554.889.466 

97.697.310.332 

1/1/2016 
VND 

51.212.122.649 
6.198.690.007 
5.054.694.538 

60.171.600 

62.525.678.794 

Khoan phai thu thuung m~i tu ben lien quan khong co dam bao, khong chju lai va phai l10an tra khi 
co yeu du . 
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(c) 

7 . 

8 . 

(a) 

(b) 

Cong ty C6 phAn Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'p nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

Ngll'oi mua tra ti~n trmrc ngiin h;m 

Cong ty TNHH Hoa ch~t va Mu6i mo Vi~t Lao -
cong ty con cua c6 dong chf nh 
Cac khach hang khac 

Phai thu v~ cho vay ngin h~n 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/TT- BTC 

ngay 22/ 12/2014 ciia 86 Tai chinh) 

31/12/2016 
VND 

178.887.028.173 
I 0.904.279.328 

189.791.307.501 

1/1/2016 
VND 

I 32.467.703.877 
12.555.698.150 

145.023.402.027 

Phai thu v~ cho vay thS hi~n khoan vay nglin h~n dp cho m9t ben tht'.r ba, c6 lai su~t 8%/nam . 

Phai thu ng~n h~n khac 

Phai thu ngiin h~n khac bao g6m 

T~m t'.rng cho nhan vien 
Phai thu ti~n thu~ thu nh~p ca nhan cua ngtrc>'i lao d9ng 
Phai thu bao hiSm xa h9i 
Kf ctrgc, kf quy 
Phai thu khac 

Phai thu dai h~n khac bao g6m 

Kf cugc, kf quy 

31/12/2016 
VND 

11.164.103 .126 
38.983.000 
82.160.869 
91.110.252 

327.007.430 

1 I .703.364.677 

31/12/2016 
VND 

86.712.526 

1/1/2016 
VND 

4.104.582.709 
996.141.741 

43.899.314 

819.922.096 

5.964.545.860 

1/1/2016 
VND 

6.870.145.487 
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Cong ty CB phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 (ti~p theo) 

9. D\f phong phai thu kho doi 

NQ' qua h,;m 
CongtyTNHH 

sa ngay 
qua h,n 

H6a My Ph§m Hoa HQ'p Tren 3 nam 
Cong ty C6 ph§n 
Phan Ian Nung chay 
Lao Cai Tren 3 nam 
Khac Tren 3 nam 

Trang d6: 

Dl! phong phai thu kh6 doi - ngiin h~n 

31/12/2016 
Gia trj co th~ sa ngay 

Gia g6c n., phong thu h6i qua h,n 
VND VND VND 

1.140.277 .000 (1.140.277 .000) - Tren 3 nam 

200.000.000 (200.000.000) - Tren 3 nam 
466.079.554 ( 466.079.554) - Tren 3 nam 

1.806.356.554 (1.806.356.554) 

(1.806.356.554) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/20 14/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 cua B6 Tai chinh) 

1/1/2016 
Gia trj co th~ 

Gia g6c DI}' phong thu h6i 
VND VND VND 

1.140.277.000 (1.140.277.000) 

200.000.000 (200.000.000) 
545.479.554 (545.479.554) 

1.885 . 756.554 (1.885.756.554) 

(1.885.756.554) 

27 



• • • • • 
• • 
• 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • 
• • 
• • • • • • • • 

10 . 

Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'p nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

Hang tAn kho 

31/12/2016 
Gia g&c DI}' phong 

VND 

Nguyen v~t li~u 992.106.244 
Cong Cl) va d1,1ng Cl) 73.102.839 
Chi phf san xu~t 

Miiu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu: s6 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 cua 815 Tai chinh) 

1/1/2016 
Gia g&c DI}' phong 

VND 

525 .929.280 
42.865.650 

kinh doanh do dang 119.551. 795. 735 (119.456.149) 44.981 .575.326 
Hang h6a 35 .964.269 41.124.314 

120.652.969.087 (119.456.149) 45 .591.494.570 

Chi ti~t chi phf san xu~t kinh doanh do dang theo c6ng trinh nhu sau: 

DI! an Khai thac va Ch~ bi~n mu6i mo t~i Huy~n Nongbok, 
Tinh Khammuane 
DI! an xay d1Jng Nha may DAP 2 
DI! an khac 

31/12/2016 
VND 

1/1/2016 
VND 

87. 71 2.321.046 13 .865. 782. 798 
9.232.548.117 11 .627.249.917 

22.606.926.572 19.488.542.611 

119.551.795.735 44.981.575.326 
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11. 

Cong ty CB ph§n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch§t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nh§t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

Miu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 czia B(J Tai chinh) 

Tai san c6 djnh hfru hinh 

Nha cira, May m6cva Dt.mg C\J Phtrong tifn 
v~t ki~n true thi~t bi van phong v~n chuy~n T6ng c{>ng 

VND VND VND VND VND 

Nguyen gia 

s6 du dfru nam 15.779.431.048 9 .286.943 .636 804.217.272 9.579.157.668 35.449.749.624 
Tang trong nam 2.933.1 69.729 1.893.925.892 3.317.200.000 8. 144.295.62 I 
Chuy~n tir xay dtJng 
CCY ban do dang 327.986.187 327.114.285 655.100.472 

s6 du cu6i nam I 6. I 07.417.235 12.547.227.650 2.698.143.164 12.896.3 57 .668 44.249.145.717 

Gia trj hao moo liiy k~ 

s6 du dfru nam 7.901.535.877 5.091 .858.009 493.307.849 5.874.333.990 19.361.035.725 
Khfru hao trong nam 902.454.282 1.221 .548.040 482.459.895 1.518.148.386 4.124.610.603 

s6 du cu6i nam 8.803 .990.159 6.3 I 3 .406.049 975.767.744 7.392.482.376 23.485.646.328 

Gia trj con Ii.ii 

s6 du dfru nam 7.877.895.171 4.195.085.627 310.909.423 3.704.823.678 16.088.713.899 
s6 du cu6i nam 7.303.427.076 6.233.821.601 1.722.375.420 5.503.875.292 20.763.499.389 

Trong tai san c6 dinh hfru hinh t~i ngay 31 thang 12 nam 2016 c6 cac tai san c6 nguyen gia 9.095 tri~u 
VND da khfru hao hSt nhung v~n dang dugc sfr di,mg (I /I /2016: 8.823 tri~u VND) . 

T~i ngay 31 thang 12 nam 2016 tai san c6 dinh hfru hinh c6 gia tri con l~i la 8.655 tri~u VND (1/1/2016: 
7.382 tri~u VND) dugc thS chfrp t~i ngan hang d~ bao dam cho cac khoan vay cua Cong ty va cac cong ty 
con (ThuySt minh 18) . 
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Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'p nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban himh theo Thong tu s620212014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 ciia B(J Tai chinh) 

12. Tai san c6 djnh VO hinh 

13 . 

Nguyen gia 

S6 du dfru nam 
Tang trong nam 
Thanh ly 

S6 du cu6i nam 

Gia trj hao moo liiy k~ 

S6 du dfru nam 
Kh§u hao trong nam 

S6 du cu6i nam 

Gia trj con l~i 

S6 du dfru nam 
S6 du cu6i nam 

Quy~n 
SU' dt..mg diit 

VND 

2.377.166.400 

(719.000.000) 

1.658.166.400 

70.775.397 
40.443.084 

111.218.481 

2.306.391.003 
1.546.947.919 

PhAn m~m 
may vi tinh 

VND 

2.593 .050.000 
1.000.900.000 

3 .593 .950.000 

1.617 .968.288 
848.789.235 

2.466. 757.523 

975 .081.712 
1.127.192.477 

T6ngd)ng 
VND 

4.970.216.400 
1.000.900.000 
(719.000.000) 

5.252.116.400 

1.688.743.685 
889.232.319 

2.577.976.004 

3.281.472.715 
2.674.140.396 

T~i ngay 31 thang 12 nam 2016 quy~n Slf d1,mg d§t c6 gia tri con l~i la 1.546 tri~u VND (1/1/2016: 
1.587 tri~u VND) dtrQ'C th8 ch~p t~i ngan hang dS dam bao cho cac khoan vay cua Cong ty va cac 
cong ty con (Thuy8t minh 18) . 

Xay dl}'ng CO' ban d& dang 

2016 2015 
VND VND 

S6 du dfru nam 25 .571.626 1.109 .430.679 
Tang trong nam 3.905 .208.054 630.219.462 
ChuySn sang tai san c6 dinh hfru hinh (655 .100.472) (1 .714.078.515) 
ChuySn sang chi phi tra trn6"c dai h~n (752.352.945) 

S6 du cu6i nam 2.523 .326.263 25.571.626 

Xay dvng ca ban d& dang t~i ngay 3 1 thang 12 nam 2016 va I thang I nam 2016 phan anh gia tri 
may m6c clma duqc liip d~t xong . 
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Cong ty CB phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 (ti~p theo) 

14. l)~u hr gop v6n vao dO'n vi khac 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu sJ 202/2014/ TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 cita B9 Tai chinh) 

31/12/2016 va 1/1/2016 
O/o % quy~n bi~u 

Dja chi S611fQ'Dg SO' hfru quy~t Gia g6c DI}' phong Gia trj hQ'p ly 
VND VND VND 

Dftu tu g6p v6n vao: 
• Cong ty C6 phftn Cong nghi~p H6a chftt Tay Ninh Tay Ninh 163 .800 1,14% 1,14% 1.638.000.000 - (*) 

(*) Cong ty chua xac ainh gia tri hqp ly ci'.ta khoan dftu tu tai chfnh dai h~n nay as thuy8t minh trong bao cao tai chfnh hqp nhftt bai vi khong c6 gia niem y8t tren 
thi trucmg cho cong c1,1 tai chfnh nay va Chufrn ml,fc K8 toan Vi~t Nam, Ch8 d('> K8 toan Doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n khong c6 hu6'ng dfrn vS each tfnh gia tri 
hqp ly Slf d1,1ng cac ky thu~t djnh gia. Gia tri hqp ly ci'.ta cong C\J tai chfnh nay c6 thS khac v6'i gia tri ghi s6. 
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Cong ty C6 ph§n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

15. Phai tra ngmri ban ngiin h~n 

Miu B 09 - DN!HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 ciia 8 9 Tai chinh) 

Phai tra nguoi ban ngiln h~n chi tiSt theo nha cung dip Jon nhu sau: 

Cong ty Cf> ph.in Thuang m~i Dich vv Nga Son 
Tf>ng Cong ty 36 
Cong ty Cf> ph.in Ca di~n Ha Bile 
Cong ty Cf> ph.in Nh~t Nam 
Cong ty MITCO 
Cong ty TNHH Sino Channel Asia 
Cong ty Cf> ph.in Lilama 45.1 
Cong ty Cf> ph.in Nh~t Nam 
Cac nha cung dip khac 

Gia g6c va s6 co kha nang tra DQ' 

31/12/2016 1/1/2016 
VND VND 

I 1.600.632.500 
6.517.497.205 
4. I 58.000.000 
2.170.593 .816 
2.095.585 .000 

16. I 08.3 76.630 

42.650.685.151 

15.562.215.789 
3.901.756.213 
3.583.163.336 

16.135.859.937 

39.182.995.275 
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Cong ty C6 ph§n Thi~t k~ Cong Nghi?p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'JJ nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 (ti~p theo) 

16. Thu~ phai DQP Nha DU'O'C 

ThuS gia tri gia tang 
ThuS thu nh~p doanh nghi~p 
ThuS thu nh~p ca nhan 
Cac lo~i thuS khac 

17. Chi phi phai tra ng~n h~n 

Trich tm6'c chi phi cac cong trinh 
Trich tm6'c chi phi lai vay 
Trich tm6'c khac 

sA phai n(>p sA da n(>p 
1/1/2016 trong nam trong nam 

VND VND VND 

1.585.951.261 19.586.501.166 (7.314.480.268) 
1.497.742.324 2.857.509.477 (3 .002.200 .824) 

245.068.111 1.104.602.081 (1.221.823 .997) 
11.135 .000 96.546.597 (93 .068.650) 

3 .339 .896.696 23.645.159.321 (11.631.573.739) 

//.:::,/ - ~ C) \~ \\ 

M§u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/ TT-BTC 

ngay 22/ 1212014 cua 8 9 Tai chinh) 

sA da dtrO'c 
kh,u trir trong nam 

VND 

(11.284.069.836) 

(11.284.069.836) 

31/12/2016 
VND 

20.379.419.457 
294.026.527 
775.205.143 

21.448.651.127 

31/12/2016 
VND 

2.573.902.323 
1.353.050.977 

127.846.195 
14.612.947 

4.069.412.442 

1/1/2016 
VND 

39.501.858.484 
357.816.551 

39 .859 .675.03 5 
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18. 

Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 (ti~p theo) 

Vay ngin h~n 

1/1/2016 Bi~n dc}ng trong nam 
S6 co kha nang 

Gia tri ghi sA tra n«;r Tang Giam 
VND VND VND VND 

Vay nglin lwn 9.411.946.457 9.411.946.457 24. 777.969.310 (20.117.978.223) 
Vay dai h;;m d~n h<;1n tra 86.833.340 86.833 .340 - (86.833 .340) 

9.498.779.797 9.498.779.797 24. 777.969.310 (20.204.811.563) 

UiSu khoan vii diSu ki~n cua cac khoan vay nglin h<;1n hi~n con s6 du nhu sau: 

Ngan hang TMCP Ngoi;ti Tlmang Vi~t Nam - CN 06ng Nai (*) 
Ngan hang TMCP Cong thuang Vi~t Nam - CN 06ng Ua 
Vay ca nhan 

Lofi ti~n 

VND 
VND 
VND 

Lai suit nam 

7,5% 
7,5% 

8%-9,5% 

Miu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 czia B(J Tai chinh) 

31/12/2016 

Gia tri ghi sA 
VND 

14.071.937.544 

14.071.937.544 

31/12/2016 
VND 

5.991.937.544 
-

8.080.000.000 

14.071.937.544 

S6 co kha nang 
tra D<]' 

VND 

14.071.937.544 

14.071.937.544 

1/1/2016 
VND 

4.961.565.657 
990.380.800 

3.460.000.000 

9.411.946.457 

(*) Khoan vay nay duqc dam bao bing quySn st'.r d1,111g d~t c6 gia tri ghi s6 la 1.546 tri~u VND (1/1 /2016: 1.587 tri~u VND) (Thuy8t minh 12) vii tai san c6 dinh c6 
gia tri con l<;1i la 8 .65 5 tri~u VND (1/1/2016: 7 .3 82 tri~u VND) t<;1i ngay 3 1 thang 12 nam 2016 (Thuy8t m inh 11 ). 

Cac khoan vay khac kh6ng c6 tai san dam bao. 
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Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 (ti~p theo) 

19. Thay dBi v6n chii so· hfru 

Quy diu tu LQ'i nhuijn LQi ich c6 dong 
V6n c6 phin phat tri~n chua phan ph6i khong ki~m soat 

VND VND VND VND 

S6 du ti;ii ngay 1 thang 1 nam 2015 29.885.180.000 9.778.628.867 17.259.066.486 9.142.245.275 

Lqi nhu~n thulln trong narn - - 7.304.174.275 562.129.198 
Phan b6 vao cac quy 4.343.055.021 (4.343 .055 .021) 
Phan b6 vao quy khen thu&ng va phuc lqi (2.531 .344.330) (82.058.879) 
C6 tuc (Thuy~t rninh 21) (5.977.036.000) (703 .500.000) 

S6 du ti;ii ngay 1 thang 1 nam 2016 29.885.180.000 14.121.683.888 11.711.805.410 8.918.815.594 

Phat hanh c6 phi~u trong narn 29.885.180.000 - - 8.191.500.000 
Lc;ri nhu~n thulln trong narn - - 8.157 .958.963 750.219.027 
Nha nu6'c d.p kinh phi - - - -
Phan b6 vao cac quy - 4.336.006.879 ( 4.336.006.879) 
Phan b6 vao quy khen thu&ng va phuc lqi - - - (15.365.483) 
Oi~u chinh quy khen thuang va phuc lc;ri - - 28.445.621 -
C6 tuc (Thuy~t rninh 21) - (5.977.030.812) (773.064.146) 

S6 du ti;ii ngay 31 thang 12 nam 2016 59.770.360.000 18.457.690.767 9.585.172.303 17 .072.104.992 

11~1 •-...J ~ ..,_ I "- ' ''" 

Mftu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6 202/20 I 4/TT-BTC 

ngay22/ 12/2014 cua 86 Tai chinh) 

Ngu6n kinh phi T6ng c9ng 
VND VND 

66.065.120.628 

7.866.303.473 

- (2.613 .403 .209) 
- (6.680.536.000) 

64.63 7.484.892 

- 38.076.680.000 
- 8.908.177.990 

532.533 .000 532.533.000 

- (15.365.483) 
- 28.445.621 

(6.750.094.958) 

532.533 .000 105.417.861.062 
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Cong ty C6 phftn Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch§t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'p nh§t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 ciia B6 Tai chfnh) 

• 20. V6n c6 phin 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

V 611 c6 phfin duqc duy~t va da phat hanh cua Cong ty la: 

31/12/2016 1/1/2016 
SB c6 phi~u VND SB c6 phi~u VND 

VBn c6 phAn da dtrQ'C duy~t va phat hanh 
c6 phi8u ph6 thong 5.977.036 59.770.360.000 2.988.518 29.885 .180.000 

SB c6 phi~u dang ltru hanh 
c6 phi8u ph6 thong 5.977.036 59.770.360.000 2.988.518 29.885.180.000 

C6 phi8u ph6 thong c6 m~nh gia la 10.000 VND. M6i c6 phi8u ph6 thong tuo·ng (mg v&i m9t phi8u 
bi~u quy8t t~i cac CUQC hQp c6 dong cua Cong ty. Cac c6 dong duqc nh~n c6 tt'rc ma Cong ty cong b6 
vao tung thcri di~m. Tilt ca c6 phi8u ph6 thong d~u c6 th(r u,r U'U tien nhu nhau d6i v&i tai san con l~i 
cua Cong ty. Cac quy~n lqi cua cac c6 phi8u da duqc Cong ty mua l~i d~u bi t~m ngung cho t&i khi 
ch(mg duqc phat hanh l~i . 

Bi8n d(mg v6n c6 phfin trong nam nhu sau: 

S6 du dftu nam 
c6 phi8u phat hanh trong nam 

S6 du cu6i nam 

2016 2015 
SB c6 phi~u VND SB c6 phi~u VND 

2.988.518 
2.988.518 

29.885.180.000 2.988.518 29.885 .180.000 
29.885 .180.000 

5.977.036 59.770.360.000 2.988.518 29.885 .180.000 

T~i ngay 31 thang 12 nam 2016, v6n c6 phftn da duqc cac c6 dong g6p du, chi ti8t nhu sau: 

SBltrQ'ng Ty I~ SB vBn gop t~i ngay 
c6 phAn (%) 31/12/2016 

VND 

T~p doan H6a chllt Vi~t Nam 1.787.492 29,91% 17.874.920.000 
c6 dong ca nhan 1 1.106.631 18,51 % 11 .066.310.000 
c6 dong ca nhan 2 1.011.026 16,92% 10.110.260.000 
c6 dong ca nhan 3 960.882 16,08% 9.608.820.000 
Cac c6 dong khac 1.111.005 18,58% 11.110.050.000 

5.977.036 100% 59. 770.360.000 
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Cong ty C6 phAn Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chjt 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQl> nhjt cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu: s6 202120 I 4/TT-BTC 

ngay22/ ! 2/20! 4 cua B<) Tai chinh) 

e 21. CB trrc 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

T1;1i cu(>c h9p ngay 23 thang 4 nam 2016, 01;1i h(>i d6ng c6 dong cua Cong ty da quySt djnh phan ph6i 
tu l9·i nhu~n sau thuS TNDN nam 2015 khoan c6 tuc 5.977 tri~u VND (2015 : 5.977 tri~u VND tu IQ'i 
nhu~n sau thuS TNDN nam 2014) . 

22. Quy diu tu phat tri~n 

Quy d§u tu phat triSn duQ'c trfch l~p tu IQ'i nhu~n chua phan ph6i theo nghi quySt cua 01;1i h(>i d6ng 
c6 dong. Cac quy nay dUQ'C thanh l~p nhAm ffi\JC dfch ma r(>ng kinh doanh trong tuO'ng lai . 

23. Cac khoan ID\J.C ngoai Bang can d6i k~ toan 

Ngo~i t~ cac lo~i 

31/12/2016 1/1/2016 
Nguyen t~ TtrO'ng dtrO'ng Nguyen t~ TtrO'ng dtrO'ng 

VND VND 

USO 8.601 195.182.686 689.967 15.489.585.166 
LAK 2.949 .600.000 7 .226.520.000 3.000.000 .000 7.350.000.000 
EUR 496.487 11.842.201.007 60.092 1.469.001.943 

19 .263 .903 .693 24.308.587.109 

24. Doanh thu ban hang va cung c~p djch V\J. 

T6ng doanh thu thS hi~n t6ng gia tri hang ban va djch V\J da cung dp, khong bao g6m thuS gia tri gia 
tang. 

Doanh thu thu§n bao g6m: 

T6ng doanh thu 
• Hoi;it d(>ng thiSt kS, cung dp thiSt bi cong ngh~ 

va thi cong xay d1Jng cong trinh 
• Ho1;1t d(>ng tu v~n thiSt kS 
• Ban hang 
• Doanh thu khac 

Trudi cac khoan giam tru doanh thu 
• Giam gia hang ban 

Doanh thu thu§n 

2016 
VND 

206.234.439 .487 
35 .120.227.622 
12.450.979. 780 
4.708.249.498 

258.513.896.387 

(850.429.594) 

257 .663 .466. 793 

2015 
VND 

248.572.940.366 
24.828.935.206 
16.263.497.223 
3.416.305.466 

293 .081.678.261 

(251 .600.991) 

292.830.077.270 

37 



Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong N ghi~p Hoa chit 

• • • • • 
• • 
• • • • • • 

Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'p obit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

25. Gia vfin hang ban 

Hoc;tt d('mg thi~t k~, cung dp thi~t bi cong ngh~ 
va thi cong xay dtJng cong trinh 
Hoc;tt d9ng tu vlin thi~t k~ 
Hoc;tt d9ng ban hang 
Hoc;tt d9ng khac 

• 26. Doanh thu ho~t d{>ng tai chinh 

• • • • • • 

Lai ti~n giri va cho vay 
Lai chenh l~ch ty gia da thtJC hi~n 
Doanh thu hoc;tt d9ng tai chinh khac 

e 27. Chi phi tai chinh 

• 
• • • • • • • • • • • 
• 

Chi phi lai vay 
L6 chenh l~ch ty gia da thtJC hi~n 
L6 chenh l~ch ty gia chua thtJC hi~n 
Chi phi tai chinh khac 

Miu B 09 - DN/HN 
(Ban hi:mh theo Thong tu: s6202/2014/ TT-BTC 

ngay 22/ 12/20/4 cua B(J Tai chinh) 

2016 
VND 

172.527 .091.531 
14.966.853.911 
11.375.071.302 
2. 727.160.935 

2015 
VND 

213.334.035.880 
16.512.971.326 
13.089.36 1.102 
2.309.043.809 

201.596.177.679 245.245.412.117 

2016 
VND 

1.478.039.177 
290.827.197 

1.768.866.374 

2016 
VND 

724.723 .839 
85.453.800 

663.591 .943 
5.985.169 

1.479.754.751 

2015 
VND 

831.381.747 
8.918.520 
8.477.936 

848.778.203 

2015 
VND 

6.496.238.210 
149.331.000 

3.958.862 

6.649.528.072 
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• 
• 

Cong ty C6 ph§n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/ TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 cita Br; Tai chinh) 

• 28. Chi phi q uan ly doanh nghi~p 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Chi phf luo·ng 
Chi phf d6 dung van phong 
Chi phf khllu hao 
Thu~, phi va I~ phi 
DI! phong nq phai thu kh6 doi 
X6a s6 khoan t~m t'.rng va phai thu tu 
can b9, nhan vien 
Chi phf bao hi~m 
Chi phi dich v1,1 mua ngoai 

29. Thu nh~p khac 

Lai do thanh ly tai san c6 djnh 
Khoan phai tra nha cung cllp duqc x6a nq 
Khac 

2016 
VND 

23.494.109.274 
348.899.747 

2.025.450.179 
862.218.850 

1.195.213.070 
731.089.452 

16.926.530.617 

45.583 .511.189 

2016 
VND 

567.363 .641 
416.231.410 
759.583.883 

1.743 .178.934 

• 30. Chi phi san xu,t va kinh doanh theo y~u t6 

• 
• • • • • • • • • • 

Chi phf nguyen v~t li~u bao g6m trong 
chi phi san xullt 
Chi phi nhan cong 
Chi phi khllu hao 
Chi phi djch v1,1 mua ngoai 
Chi phi khac 

2016 
VND 

200.706.762.588 
77.442.192.241 

5.013 .842.922 
34.518.492.875 

4.024.520.639 

2015 
VND 

15 .221 .522.216 
273 .030.782 

1.327.737.262 
534.227.305 
199.567.637 

1.2 73 .631.210 
17.801.065.428 

36.630. 781.840 

2015 
VND 

22.409.091 
5.499.805.725 

1.822.737 

5.524.037.553 

2015 
VND 

193 .603 .253 .216 
58.256.855.896 

3.789.600.267 
28.010.551.504 

250.717.568 
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• • • • • 

Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong Ill' st5202/2014/ TT-BTC 

ngay 22/ 12/20/4 cua B<5 Tai chinh) 

e 31. Thu~ thu nhip 

• 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

(a) 

(b) 

(c) 

Ghi nh~n trong bao cao k~t qua ho~t dqng kinh doanh hQ'P nhit 

2016 
VND 

Chi phi thu~ hi~n hanh 
Nam hi~n hanh 
Dµ phong thisu cac nam tnr&c 

D6i chi~u thu~ suit thl!c t~ 

Lqi nhu~n kS toan tnr&c thus 

ThuS tfnh theo thuS sullt ciia Cong ty 
Chi phi khong dm;rc khllu tnr thuS 
Dµ phong thiSu cac nam tnro·c 

Thu~ suit ap d1_mg 

2.857.509.477 

2.857.509.477 

2016 
VND 

11.765.687.467 

2.353.137.493 
504.371.984 

2.857.509.477 

2015 
VND 

2.351.061.707 
16.284.680 

2.367.346.387 

2015 
VND 

10.233.649.860 

2.251.402.969 
99.658.738 
16.284.680 

2.367.346.387 

Cong ty va cac cong ty con c6 nghia Vl,l n('>p cho Nha mr&c thus thu nh~p bfing 20% tren lqi nhu~n 
tfnh thus tu nam 2016 (2015: 22%) . 
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• • • • • • • • 
• 
• • • • • • 
• • • • • • • • 

32. 

(i) 

(ii) 

Cong ty C6 ph§n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

Lai CO' ban tren cA phi~u 

Mfiu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong llr s6202/2014/ TT-BTC 

ngay 22/ 12/20/4 cua B(J Tai chinh) 

Lai CO' ban tren c6 phiSu cho nam kSt thuc ngay 3 1 thang 12 nam 2016 dUQ'C tinh dtJa tren s6 IQ'i nhu~n 
thU<)C vs c6 dong ph6 thong cua Cong ty va s6 lu9"ng c6 phiSu ph6 thong binh quan gia quySn, chi 
tiSt nhu sau: 

Lf/i nhu~n thu&n thu{jc vi cJ ilong phJ thong 

LQ'i nhu~n thu.ln thu<)c vS c6 dong ph6 thong 
S6 phan b6 vao quy khen thm:'mg va phuc IQ'i (*) 

2016 
VND 

8.157 .958.963 

8.157.958.963 

2015 
VND 

7.304.174.275 
(795 .411.000) 

6.508.763.275 

(*) T;;ii ngay 31 thang 12 nam 2016 Cong ty va cac cong ty con chua IIO"C tinh dUQ'C m<)t each dang 
tin c~y s6 IQ'i nhu~n cho nam kSt thuc ngay 3 1 thang 12 nam 2016 co th~ dUQ'C phan b6 them 
vao quy khen thucmg va phuc IQ'i . NSu Cong ty va cac cong ty con trich them quy khen thucmg 
va phuc IQ'i , IQ'i nhu~n thu.ln thu<)c vs c6 dong ph6 thong se giam di , va theo d6 liii CO" ban tren 
c6 phiSu ciing se giam di . 

st, cJ phiiu phJ thong binh quiin gia quyin 

C6 phiSu ph6 thong dii phat hanh nam tru&c mang sang 
Anh hu<'mg cua s6 c6 phisu ph6 thong phat hanh ngay 
4 thang 1 0 nam 2016 

S6 lu911g binh quan gia quySn cua c6 phiSu ph6 thong cho 
nam kst thuc ngay 31 thang 12 

2016 

2.988.518 

720.519 

3.709.037 

2015 

2.988.518 

2.988.518 
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• • • • • • 
• • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• 

Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQl> nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

Mftu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu s6202/2014/TT-BTC 

ngay 22/ 12/2014 cua B(J Tai chinh) 

Cac giao dich chu y~u v6i cac hen lien quan 

Ngoai cac s6 du v&i ben lien quan dtrQ'C trinh bay t~i cac thuySt minh khac cua bao cao tai chfnh hqp 
nhfrt, trong nam Cong ty va cac cong ty con c6 cac giao dich chu ySu sau v&i cac ben lien quan : 

Gia tri giao djch 
2016 2015 
VND VND 

T~p doan Hoa ch,t Vi~t Nam - CB dong chinh 
Co tuc 3.718.695.300 
Cung dp dich v1,1 

Ctic cong ty con va cong ty lien kit cua cJ dong cltinli 
Cong ty CB phAn Cao SU Da Ning 
Cung dp dich v1,1 360.000.000 

Cong ty CB phAn DAP s6 2 
Cung dp dich v1,1 
Ban hang h6a 
Mua hang h6a 276.363 .636 

Cong ty CB phAn Hoi ky ngh~ Que ban 
Mua hang h6a 226.339.000 

Cong ty TNHH Hoa ch,t va Mu6i mo Viet Lao 
Ban hang va cung dp dich Vl,J • 134.83 8.034.460 

Cong ty CB phAn Supe ph6t phat va Hoa ch,t 
Lam Thao 
Cung cfrp dich v1,1 

Cong ty TNHH MTV Phan d~m va Hoa ch,t Ha mic 
Cung dp dich v1,1 

Cong ty CB phAn Hoa ch,t Vi~t Tri 
Cung dp dich v1,1 

Cong ty CB phAn Phan Ian nung chay Van Diin 
Cung cfrp dich v1,1 

Cong ty CB phAn Cong nghi~p Cao SU Mi~n Nam 
Cung dp dich v1,1 

Cong ty CB phAn B(>t giJt Lix 
Cung dp dich v1,1 

Cong ty CB phAn Phan hon Binh Di~n 
Cung dp dich v1,1 

2.614.553 .844 

825 .083.093 

986.228.182 

5 .33 7.256.363 

2.867 .802. 728 

2.130.403.000 

100.000.000 

3.153.636.000 
2.552.195.173 

1.622.240.000 

1 I 4.970.318.928 
294.000.000 

156.283 .000 

73.777.671.150 

8.202.873 .312 

7.850.869.836 

2.639.664.144 

836.002.395 

I .588.440.909 

1.037.664.000 

42 



• • • • • • • • 
• 
• 
• 
• • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • 
• • • 

Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch§t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh h<fP nh§t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(ti~p theo) 

Cong ty TNIIll MTV Apatit Vi~t Nam 
Cung c~p djch vµ 

Cong ty C6 ph~n Hoa ch,t CO' ban Mi~n Nam 
Cung dp djch vµ 

Thanh vien Ban Giam d6c 
Ti~n lu011g va thm'mg 

Thanh vien H9i d6ng Quan trj 
Ti~n thu lao 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu: s6 202/20 I 4/TT-BTC 

ngay 22/ 12/20/4 ciia B(J Tai chinh) 

Gia trj giao djch 
2016 2015 
VND VND 

409.090.909 453 .700.000 

530.000.000 

2.736.988.535 2.773.325.757 

460.000.000 457.000.000 

Ngay 29 thang 3 nam 2017 

Ngucri l~p: 

Nguy~n Tuy~t Chinh 
Ki toan t6ng h9'[J 

Dinh Due BQ 
Ki toan truirng 
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