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I. Thông tin chung: 

1. Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Việt An (Anvifish) 

- Giấy CNĐKDN: số 1600720555, đăng ký lần đầu ngày 27/2/2007 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư An Giang cấp. Đăng ký lại lần thứ 6: ngày 12/11/2014. 

- Vốn điều lệ:  433.380.000.000 đồng. 

- Địa chỉ: QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang. 

- Số điện thoại: (0296) 3932 258 – 3932 545 Fax: (0296) 3932 554 

- Website: www.anvifish.com; www.anvifish.vn; www.anvifish.com.vn. 

- Email: info@anvifish.com; congbothongtin@anvifish.com.  

- Mã cổ phiếu: AVF - Sàn chứng khoán niêm yết : UPCOM 

 
 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

 Năm 2004: 

- 08/2004, Công ty tiền thân ra đời: Công ty TNHH ANGIANG – BASA. 

- 12/2004, Công ty được đổi tên thành: Công ty TNHH VIỆT AN. 

 Năm 2007 

Công ty chính thức được chuyển đổi sang Công ty Cổ phần Việt An với số 

vốn điều lệ là 50 tỷ đồng và có 6 cổ đông sáng lập. 

 Năm 2010  

Ngày 23/11/2010 Công ty chính thức niêm yết 22.500.000 cổ phần trên sàn 

giao dịch HOSE theo quyết định số 238/2010/QĐ-SGDHCM, giá chào sàn 25.000 

đồng mỗi cổ phần. 

 Năm 2014 

Sau nhiều lần tăng vốn điều lệ, ngày 11/06/2014, Sở GDCK TP. HCM 

(HOSE) chấp thuận cho Công ty Cổ phần Việt An (AVF) được thay đổi niêm yết. Tổng 

số chứng khoán sau khi thay đổi: 43.338.000 cổ phiếu (ngày thay đổi có hiệu lực: 

13/06/2014). 

 Năm 2015 

- Theo quyết định số 159/QĐ-SGDHCM, ngày 12/05/2015 của Sở GDCK 

Tp. HCM (HOSE) hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Việt An (AVF) (ngày 

giao dịch cuối cùng: 09/06/2015). 

THOÂNG TIN CHUNG 

AVF 
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- Sở GDCK Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần 

Việt An (AVF) theo quyết định số 338/QĐ-SGDHN ngày 09/06/2015. Ngày giao dịch 

đầu tiên tại sàn UPCOM: 18/06/2015. 
 

II. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

1. Ngành nghề kinh doanh chính: 

Khai thác, nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản, các sản phẩm từ thủy sản, 
và xuất khẩu thủy sản. 

Các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 
6 ngày 12/11/2014. 

2. Địa bàn kinh doanh chính: 
Gia công cá tra xuất khẩu cho đối tác. 

3. Sản phẩm chính: 
Các sản phẩm chính: cá tra fillet, cá tra cắt khối, cá tẩm bột, cá xiên que,… 
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III. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

1. Mô hình quản trị: 
Công ty áp dụng mô hình quản trị của công ty cổ phần theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp. Bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị. 
Ngoài ra, Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phụ trách 

sản xuất. Cơ cấu tổ chức được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các 
mảng chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản 

lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công 
việc cụ thể của mảng công việc và/hoặc thông qua Phó Tổng Giám đốc. 

2. Cơ cấu bộ máy quản lý: (không có công ty con và công ty liên kết) 
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IV. Định hướng phát triển: 

1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:  

Mục tiêu chính của công ty là phát triển công ty lớn mạnh như đã từng lọt vào 
TOP 5 công ty chế biến và xuất khẩu cá Tra lớn nhất Việt Nam vào năm 2011. Do tình 

hình tài chính công ty gặp khó khăn từ năm 2014 đến nay nên công ty tạm thu hẹp hoạt 
động chỉ còn gia công cho đối tác thay cho hoạt động xuất khẩu như trước. Anvifish 

sẽ trở lại trong TOP những công ty chế biến và xuất khẩu cá Tra lớn tại Việt Nam vào 
năm 2025. 

Mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ 
Việt Nam (Công ty DATC trực thuộc Bộ Tài chính) đàm phán với các ngân hàng và 

đối tác tiềm năng việc mua bán nợ và tái cấu trúc tài chính công ty, đã và đang xúc 
tiến khá thuận lợi với tập đoàn nhà đầu tư nước ngoài. 

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Hiện nay, Công ty vẫn thực hiện sản xuất kinh doanh dưới hình thức gia công 

cho đối tác vì không có đủ tiềm lực tài chính cho sản xuất xuất khẩu như trước. Hoạt 
động gia công giúp công ty bảo quản được tài sản, máy móc, thiết bị luôn trong tình 

trạng hoạt động tốt tránh hư hỏng nếu ngưng vận hành, đồng thời tạo nguồn thu nhập, 
nuôi sống cho gần 1.000 gia đình người lao động tại địa phương. 

Gia công tạm chỉ là giải pháp trước mắt. Sau khi mua bán nợ và tái cấu trúc 

tài chính, Công ty sẽ phục hồi năng lực xuất khẩu thủy sản như trước. Với nhiều chiến 
lược phát triển tương lai khác nhau, ví dụ công ty sẽ phát triển mô hình liên kết giữa 

Ngân hàng – Công ty – Nhà cung cấp thức ăn – Người nuôi, từ đó phát triển bền vững 
nguồn nguyên liệu, đáp ứng đủ nguyên liệu phục vụ sản xuất xuất khẩu… 

3. Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến 
ngắn hạn và trung hạn của công ty: 

- Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ và phát triển môi trường, cộng đồng 

bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Dây chuyền sản xuất hiện đại đáp ứng các 
điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất 

(Mỹ, EU,..).  
- Hệ thống xử lý nước thải và rác thải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nhằm 

tạo môi trường, cảnh quan trong công ty cũng như môi trường xung quanh được xanh 
sạch đẹp. Ngoài ra, công ty cũng tham gia các hoạt động từ thiện của địa phương và 

chăm lo hỗ trợ đời sống của các công nhân viên công ty đang gặp khó khăn. 
- Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguyên liệu, năng lượng 

điện, nước góp phần bảo vệ môi trường. 

V. Các rủi ro: 

- Tình hình dịch bệnh do vi rút Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, thiếu hụt 

lực lượng lao động, hoạt động sản xuất chế biến xuất khẩu cá tra bị đình trệ. Thị trường 
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nhập khẩu cá tra bị ảnh hưởng nặng, hầu như đóng cửa tất cả các cảng biển (phương 

tiện vận chuyển chính). 
- Năm qua, việc tái cấu trúc tài chính công ty thông qua kết hợp với Công ty 

TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Công ty DATC trực thuộc Bộ Tài Chính) tìm nhà đầu 
tư thích hợp cũng gặp nhiều khó khăn. Quá trình đàm phán với các ngân hàng cũng 

như với các nhà đầu tư tiến triển chưa được như mong muốn do mãi lực đối với ngành 
chế biến xuất khẩu cá tra trong năm 2019 rất thấp về lượng tiêu thụ và giá xuất khẩu 

giảm mạnh. Công ty Cổ phần Việt An và Công ty DATC vẫn tích cực lựa chọn, đàm 
phán với các nhà đầu tư có tiềm năng. Đã và đang có các nhà đầu tư đang tham gia tìm 

hiểu công ty, nhưng gặp khó do tình hình dịch bệnh Covid-19. Dự kiến nền kinh tế sẽ 
phục hồi sau dịch bệnh, tiến trình đàm phán sẽ tiến triển khả quan hơn. 
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I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019: 

 Quý 
Chỉ tiêu 

I II III IV Tổng cộng 

Nguyên liệu (tấn) 4.594,82 5.462,69 4.338,82 5.370,42 19.766,74 

Thành phẩm (tấn) 1.866,30 2.324,70 2.198,51 2.664,44 9.053,95 

Doanh thu (tỷ) 21,63 25,13 21,69 24,82 93,28 

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy, tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh của năm 2019 giảm nhiều 
so với kế hoạch năm (93,3 tỷ / 145 tỷ). 
Nguyên nhân do nhiều yếu tố khách quan từ 
phía đối tác. 

-  Nguyên nhân doanh thu không 
đạt:  Sản lượng giảm đáng kể do thay đổi 
các đối tác gia công. Tình hình sản xuất của 
đối tác chưa ổn định sản lượng, chất lượng 
cá, size cá chưa đạt. Thị trường xuất khẩu 
của các đối tác mới không được như của đối 
tác cũ (năm trước). 

- Tình hình thực hiện so với kế 
hoạch:
  (ĐVT: tỷ đồng) 

Stt Chỉ tiêu 
Thực 
hiện 
2018 

Thực 
hiện 
2019 

Kế 
hoạch 
2019 

TH 
2019/KH 

2018 

TH 
2019/TH 

2018 

1 Doanh thu: (gia công) 123,67  93,28 145 64,33% 75,43% 

2 Lợi nhuận trước thuế (116,4) (107)  

Tình hình hoạt động sản xuất năm 2019 chủ yếu gia công cho khách hàng và 
doanh thu gia công chỉ đạt khoảng 64,33% so với kế hoạch. Do: 

 Đối tác giảm sản lượng do tình hình tiêu thụ cá tra giảm rất lớn về lượng và 
giá trị. 

 Hoạt động gia công chưa sử dụng hết công suất sản xuất do một số máy móc 
cần phải được bảo trì, đại tu... 

 Tỷ lệ chế biến còn cao (hơn 2.1) dẫn đến sản lượng thành phẩm ít. 

Lỗ sau thuế giảm so với cùng kỳ là do giảm lỗ từ chi phí khác. 

TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG TRONG NAÊM 
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Nam
39%

Nữ
61%

THEO GIỚI TÍNH

39

17

25

837

THEO TRÌNH ĐỘ

Đại học

Cao Đẳng

CNKT

LĐ phổ thông

II. Tổ chức và nhân sự: 

1 Danh sách ban điều hành 

STT Họ tên Chức vụ 
Số lượng 
cổ phần 

Tỷ lệ 

1 Ngô Văn Thu Tổng Giám đốc 1.079.900 2,49% 

3 Bùi Phú Kiệt Phó TGĐ 15.200 0,04% 

4 Nguyễn Thị Kim Phụng Kế toán trưởng 7.000 0,02% 

2 Số lượng cán bộ, nhân viên 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động 918 100% 

1 Trình độ đại học, cao đẳng 39 4,25% 

2 Trình độ trung cấp 17 1,85% 

3 Công nhân kỹ thuật 25 2,72% 

4 Lao động phổ thông 837 91,18% 

II Theo giới tính 918 100% 

1 Nam 355 38,67% 

2 Nữ 563 61,33% 

Lực lượng lao động tại Công ty thời điểm cuối năm 2019 có 918 lao động, lao 
động tay nghề phổ thông chiếm 91,18 %, lao động có trình độ công nhân kỹ thuật trở 
lên đạt 81 người, chiếm 8,82%. Do đặc thù của ngành nghề cần tay nghề của nữ nhiều 
hơn nam nên lao động nữ chiếm 61,33 % và lao động nam 38,67 %.  

 

 

 

  

 

Do ảnh hưởng chung bởi các yếu tố kinh tế, xã hội, quy mô việc làm và năng 
suất gia công của công ty giảm đã làm số lượng công nhân sản xuất trực tiếp (lực lượng 
lao động phổ thông) giảm hơn năm trước 21,4 %. 

3 Chính sách đối với người lao động: 

Công ty có chính sách hỗ trợ ăn giữa ca cho công nhân hàng ngày. Luôn tạo 

điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi, tiện nghi, bảo đảm sức khỏe, an toàn lao 
động cho công nhân. Công nhân còn được hỗ trợ tiền nhà trọ, tiền đủ công,… 
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III- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

1 Các khoản đầu tư lớn:  Không có. 
2 Các công ty con, công ty liên kết:  Không có. 

IV- Tình hình tài chính 

1 Tình hình tài chính 
(ĐVT: Triệu đồng) 

S 
tt 

Chỉ tiêu 
Năm 
2018 

Năm 
2019 

Tỉ lệ % 
tăng(+); giảm(-) 

1 Tổng giá trị tài sản 68.241 61.294 - 10,18% 

2 Doanh thu thuần 123.668 93.277 - 24,57% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (104.375) (105.264) - 0,85% 

4 Lợi nhuận khác (12.049) (1.740) + 85,56% 

5 Lợi nhuận trước thuế (116.424) (107.004) + 8,09% 

6 Lợi nhuận sau thuế (116.424) (107.004) + 8,09% 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0 0 0 

Tình hình gia công năm 2019 công ty bị giảm sản lượng nhiều hơn năm 2018 nên 

doanh thu năm 2019 bị giảm 24,57 % so với năm 2018.  

Tài sản bị giảm chủ yếu do xóa các khoản nợ, tài sản thiếu chờ xử lý tồn đọng từ 

các năm trước và do phải trả lãi vay ngân hàng nên giảm lợi nhuận. 

2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 
Năm 
2018 

Năm 
2019 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn / Nợ 
ngắn hạn 

0,029 0,0023 

 Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn – hàng tồn 
kho) / Nợ ngắn hạn. 

0,0021 0,0016 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số: Nợ / Tổng tài sản 27,08 31,77 

 Hệ số: Nợ / Vốn chủ sở hữu (0,963) (1,032) 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán / Hàng tồn 
kho bình quân 

79,41 72,85 

 Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,81 1,52 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần   (0,94) (114,72) 
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Chỉ tiêu 
Năm 
2018 

Năm 
2019 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân    (0,065) (0,056) 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân (1,71)      (1,75) 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu 
thuần 

   (0,84) (1,13) 

V- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
1 Cổ phần 
- Tổng số cổ phần phát hành:  43.338.000 cổ phần 
 Cổ phần lưu hành tự do:  43.338.000 cổ phần 

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. 

2 Cơ cấu cổ đông (tại thời điểm 31/05/2019): 

S 
tt 

Loại cổ đông 
Số cổ 
đông 

Số cổ 
phần 

Giá trị 
(ngàn đồng) 

Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL 

I Cổ đông trong nước 1.808 43.235.989 432.359.890  99,45% 

1 Cổ đông tổ chức 10 502.866 5.028.660  0,55% 

2 Cổ đông cá nhân 1.798 42.733.123 427.331.230  98,90% 

II Cổ đông nước ngoài 10 102.011 1.020.110  0,55% 

1 Cổ đông tổ chức 8 95.701 957.010  0,44% 

2 Cổ đông cá nhân 2 6.310 63.100  0,11% 

Tổng cộng 1.808 43.338.000 433.380.000 100% 

 Cổ đông lớn: (nắm giữ trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết) Không có. 
 Cổ đông nhà nước: Không có. 

3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có. 
4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có. 
5 Các chứng khoán khác: Không có. 

VI - Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty: 

1 Tiêu thụ năng lượng: 

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp:  13.510.900 KWh. 
Công ty luôn luôn đề cao chính sách tiết kiệm năng lượng điện, xăng, dầu góp 

phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí. 

2 Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm) 

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 668.420 m3 nước giếng và 
8.559 m3 nước thủy cục. Do đặc thù của ngành thủy sản cần nhiều sử dụng nhiều nước 



Trang: 11 Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2018 

sạch. Công ty luôn quản lý lượng nước sử dụng, tiết kiệm nước sạch cũng như làm 
giảm lượng nước thải.  

3 Chính sách liên quan đến người lao động 

Số lượng lao động tại Công ty hiện có 918 lao động, mức lương trung bình là 
6.2 triệu đồng/tháng/người. 

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người 
lao động: chính sách lương, khen thưởng và phúc lợi được ban hành theo quy định của 
Bộ Luật lao động và tình hình hoạt động thực tế của Công ty theo tiêu chí công bằng, 
minh bạch và Công ty có tổ chức khám sức khỏe cho công nhân hàng năm. Thực hiện 
các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các bảo hiểm khác cho người lao động. 

Đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động, phù hợp với quy định của 
pháp luật. Tết Nguyên Đán công ty thưởng lương tháng 13 cho lực lượng công nhân 
sản xuất trực tiếp (chia làm 2 đợt). Ngoài khoản lương cơ bản cố định (đa số công 
nhân sản xuất trực tiếp được tính theo năng suất sản phẩm), Công ty còn xây dựng 
chính sách hỗ trợ thêm cho công nhân theo các tiêu chí đủ ngày giờ công, vượt định 
mức,…  

4 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: 

Bên cạnh việc đóng góp tích cực về mặt kinh tế, tạo ra giá trị cho xã hội, công ăn 
việc làm cho gần 1.000 lao động tại địa phương, Công Ty Cổ Phần Việt An luôn quan 

tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên, khí hậu,… xung 
quanh Công ty và trong khu vực. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhận thức về môi trường 

ngày càng phát triển, các đối tác và người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới 
các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Với mục tiêu phát triển bền vững, xây 

dựng Công ty trở lại là một đơn vị uy tín, chất lượng trong mắt người tiêu dùng và các 
đối tác thì vấn đề về môi trường càng phải được quan tâm hơn nữa, nhất là đối với một 

doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thủy sản như Việt An.  

5 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của 
UBCKNN. 

Năm qua công ty không tham gia hoạt động thị trường vốn xanh.  
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I- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2019 sản lượng gia công không ổn định do có nhiều thay đổi khách quan 
như thay đổi đối tác, giá cá tra nguyên liệu giảm rất lớn, thị trường tiêu thụ cá tra giảm 
mạnh về lượng và giá nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sản xuất. Năm 
2019 sản xuất chỉ đạt 64,33% so với kế hoạch năm và giảm 24,57% so với năm 2018.  

Doanh thu đạt chỉ 93,28 tỷ đồng trong năm 2019, nhưng lợi nhuận trước thuế 
vẫn còn âm. Nguyên nhân của khoản lỗ này là do lũy kế của các khoản lãi vay. Ngoài 
ra, một số vấn đề ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
như sau: 

- Tình hình sản xuất và xuất khẩu cá tra giảm rất lớn, hoạt động sản xuất của 
nhà máy chưa hết công suất. 

- Thiếu nguồn lao động có tay nghề.  

- Kế hoạch dự kiến sản xuất xuất khẩu vào năm 2019 chưa thực hiện được do 
thiếu nguồn vốn đầu tư. 

Nguồn thu năm 2019 chủ yếu nhờ vào hoạt động gia công, không đủ để trang 
trải tất cả chi phí, chỉ đủ chi trả các chi phí cấp thiết như: lương công nhân sản xuất 
trực tiếp, điện, nước sản xuất, cơm công nhân, bảo trì máy móc thiết bị,... Ngoài ra, 
Ban Tổng Giám đốc tích cực thu hồi nợ tồn đọng nhiều năm trước, tăng cường giám 
sát quản lý các chi phí trong hoạt động SXKD, cố gắng xử lý các tài sản đảm bảo để 
giảm dư nợ vay các ngân hàng.  

II- Tình hình tài chính 

1. Tình hình tài sản 
(ĐVT: Triệu đồng) 

Chỉ tiêu 
Năm 
2018 

Năm 
2019 

2019  
 2018 

Tỷ trọng 
2018 

Tỷ trọng 
2019 

Tài sản ngắn hạn 5.353 4.407 82,33% 7,84% 7,19% 

Tài sản dài hạn 62.888 56.887 90,46% 92,16% 92,81% 

Tổng tài sản 68.241 61.294 89,82% 100,00% 100,00% 

Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn năm 2019 so với năm 2018 lần lượt bằng 
82,33% và 90,46%. Tài sản giảm do công ty thực hiện xóa nợ tồn đọng, khoản mục tài 
sản thiếu chờ xử lý,… 

2. Tình hình nợ phải trả: Chủ yếu là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn. 
(ĐVT: Triệu đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 
2019  

2018 
Tỷ trọng 

2018 
Tỷ trọng 

2019 

Tổng nợ phải trả 1.847.627 1.947.685 105,4 % 100% 100% 

BAÙO CAÙO VAØ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 
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III- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý trong năm 2019 

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được Ban Tổng giám đốc quan tâm 
hàng đầu, thực hiện nghiêm chỉnh các hoạt động kiểm soát thường xuyên và định kỳ 
theo quy trình sản xuất. Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thống nhất chung về tiêu chuẩn 
chất lượng cho phù hợp với từng thị trường cụ thể và xem đây là một trong những yếu 
tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Công tác quản lý chi phí sản xuất đạt nhiều tiến bộ đáng kể, góp phần hạ 
giá thành sản phẩm. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý đã tinh gọn, hoạt động hiệu quả 
hơn. 

- Công ty ứng dụng hệ thống chấm công công nhân viên qua thẻ từ, máy 
chấm công giúp quản lý chính xác, nhanh chóng và tiện lợi. 

- Điều chỉnh bộ máy nhân sự cho phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, 
đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất. 

- Hệ thống camera toàn công ty, luôn hoạt động giám sát, dõi tình hình hoạt 
động thường xuyên, kịp thời xử lý các tình huống bất thường (nếu có). 

IV- Kế hoạch phát triển trong tương lai 

1 Nhận định thị trường năm 2020 

 Thị trường thế giới: 

Theo số liệu của Vasep, năm 2019 tổng sản lượng cá tra xuất khẩu chỉ đạt 2 

tỷ đô la Mỹ giảm 11% so với năm 2018 dù diện tích vùng nuôi tăng nhưng thị trường 

(nguồn Bản tin thương mại thủy sản số 12-2020 ngày 03-04-2020 VASEP) 
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xuất khẩu khó khăn. Sang đầu năm 2020 đến nay xuất khẩu cá tra phải đối mặt với 

thách thức mới khi dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nước trên thế giới. Dịch bệnh 
diễn biến phức tạp ở nhiều nước đã làm tăng thêm khó khăn cho đầu ra cá tra trong 

thời gian tới. Hầu như tất cả các thị trường nhập khẩu cá tra đều bị giảm sản lượng rất 
nhiều, cụ thể giảm 31,4% so cùng kỳ năm 2019. Khả năng phục hồi đang chờ tình hình 

kinh tế các nước nhập khẩu cá tra. Tính đến hết giữa tháng 03/2020, xuất khẩu cá tra 
đạt 267,811 triệu USD, giảm 31,4% so cùng kỳ năm 2019.  

 Thị trường Mỹ: 

Năm 2019, thị trường Mỹ chiếm 14,3% trong cơ cấu thị trường xuất khẩu cá 
tra của Việt Nam giảm 48,5% so năm 2018. Tháng 11/2019, Mỹ chính thức công bố 
văn bản Luật từ Cục kiểm tra An toàn Thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa 
Kỳ về việc công nhận Việt Nam là quốc gia đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá sang 
Hoa Kỳ. Đây là tin vui, tuy nhiên giá trị xuất khẩu sang thị trường này vẫn giảm. 

 Thị trường tiêu thụ cá tra tiềm năng mới – Trung Quốc và Hong Kong: 

Trung Quốc –Hong Kong là thị trường tiềm năng mới, theo số liệu xuất khẩu 
năm 2019 của VASEP, thị trường này tăng 25,3% so năm 2018 và chiếm tỷ trọng 
33,5% so với thị trường Mỹ là 14,36%. Do tình hình dịch bệnh nên từ 01/01/2020 đến 
15/03/2020, Trung Quốc và Hồng Kông giảm nhập khẩu 34,5% so cùng kỳ chỉ còn 
15,5% so với thị trường Mỹ thời điểm chưa phát bệnh là 18,8%. Trung Quốc – Hồng 
Kông sẽ trở thành thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam và còn tăng trưởng 
hơn nữa sau khi kinh tế phục hồi do virus Covid-19.  

2 Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

- Công ty tiếp tục thực hiện gia công cho đối tác như hiện nay với sản lượng 
bình quân là 80 - 100 tấn nguyên liệu mỗi ngày. 

- Đơn giá gia công từ 10.500 đồng/kg thành phẩm (cá nguyên liệu >0,8 kg) 
đến 11.500 đồng/kg thành phẩm (cá nguyên liệu <0,8 kg) 

- Doanh thu đạt mức từ 10 – 12 tỷ đồng/tháng 
- Đàm phán với đối tác về việc cung cấp nguồn cá nguyên liệu ổn định, nâng 

đơn giá gia công, chất lượng hàng hóa để duy trì định mức chế biến thấp. 
- Tìm thêm các đối tác khác có nhu cầu gia công cá Tra để chủ động kế hoạch 

gia công. 
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V- Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: 

Theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 024/2020/BCKT-PKF.HCMC ngày 20 
tháng 03 năm 2020 của Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF), việc từ chối đưa ra ý 

kiến đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công 
ty Cổ phần Việt An: 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng 
chứng kiểm toán xác định tính đầy đủ và xác thực cho khoản mục “phải thu khác 

ngắn hạn” trình bày trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 với giá 
trị 310.601.112.120 đồng, đã được trích lập dự phòng 99,67%. Ngoài ra, Công ty chưa 

hoàn tất việc đối chiếu và xác nhận đối với một số khoản mục “trả trước cho người 
bán ngắn hạn” với giá trị 6.097.796.556 đồng, khoản “người mua trả tiền trước 

ngắn hạn” với giá trị 9.715.084.044 đồng, khoản “phải trả người bán ngắn hạn” với 
giá trị 83.975.126.515 đồng, khoản “phải trả khác ngắn hạn” với giá trị 

112.936.569.437 đồng. Căn cứ vào hồ sơ của Công ty, chúng tôi đã không thể xác định 
được những điều chỉnh phù hợp cho các khoản mục nêu trên bằng các thủ tục kiểm 

toán thay thế. Do những vấn đề nêu trên, chúng tôi không thể xác định các điều chỉnh 
cần thiết đối với “phải thu khác ngắn hạn”, “trả trước cho người bán ngắn hạn”, “người 

mua trả tiền trước ngắn hạn”, “phải trả người bán ngắn hạn”, “phải trả ngắn hạn khác” 
đã được ghi nhận và chưa được ghi nhận, cũng như các yếu tố liên quan của bản cân 

đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.  
Như trình bày tại Thuyết minh số 2, bản thuyết minh báo cáo tài chính, Công 

ty đã chuyển sang hoạt động gia công cá tra phi-lê từ năm 2015 và tiếp tục duy trì hoạt 
động này trong năm 2019. Theo đó khả năng tạo ra dòng tiền và thanh toán công nợ 
của Công ty sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Công ty đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 

2.333.758.337.300 đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 (01/01/2018: 
2.226.753.757.731 đồng). Khoản lỗ này vượt quá vốn điều lệ và các nguồn vốn khác 

của chủ sở hữu là 1.886.390.470.897 đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 
(01/01/2019: 1.779.385.891.328 đồng), và nợ ngắn hạn quá hạn của Công ty đã vượt 

quá tài sản ngắn hạn là 1.943.278.081.869 đồng (01/01/2019: 1.842.274.506.584 
đồng). Công ty đang xây dựng phương án tái cấu trúc hoạt động và thương thảo với 

các ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ vay để có thể đảm bảo cho hoạt động của 
Công ty trong tương lai. 

Do ảnh hưởng của việc áp thuế chống bán phá giá của Bộ Thương Mại Mỹ 
đối với sản phẩm cá Tra fillet của Công ty xuất khẩu vào Mỹ dẫn đến hoạt động sản 

xuất của Công ty bị đình trệ và doanh thu xuất khẩu cá Tra fillet sụt giảm đáng kể từ 
năm 2014. Từ đó, lãnh đạo cao nhất của Công ty - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc trong thời điểm tháng 04/2014 cũng đã bỏ đi ra nước ngoài định cư 
(với lý do trị bệnh), liên tiếp các thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm và công ty trải 

qua 3 lần thay đổi Tổng Giám đốc cho đến tháng 11/2014. Vì vậy, hoạt động sản xuất 
kinh doanh xuất khẩu của Công ty trong năm 2014 và 2015 bị tạm ngưng, công ty tập 
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trung hoạt động gia công Cá Tra fillet đông lạnh để ổn định tạo công ăn việc làm cho 

lực lượng công nhân lao động, bảo trì máy móc thiết bị, duy trì hoạt động liên tục chờ 
ngày khôi phục sản xuất xuất khẩu. 

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục tập trung gia công Cá Tra fillet như là vấn 
đề cốt lõi tạo nền tảng cho việc xử lý các vấn đề nợ tồn đọng và đồng thời tiến hành 

thanh lý các tài sản không cần dùng để thanh toán cho các khoản nợ đã quá hạn. Tuy 
nhiên, các vấn đề còn tồn đọng của những năm trước là khá lớn và công ty cần có thời 

gian để xử lý các vấn đề mà kiểm toán đã nêu trong Báo cáo kiểm toán. 

Hiện nay, thông qua công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC – thuộc Bộ 

Tài Chính), Công ty đang tích cực đàm phán với các chủ nợ và các Ngân hàng để tiến 
hành khoanh nợ đồng thời đang hợp tác với nhà đầu tư mới hoạch định các phương án 

tái cấu trúc tài chính công ty. Định hướng chiến lược và kế hoạch khôi phục hoạt động 
sản xuất xuất khẩu của Công ty sẽ cụ thể hơn sau khi có nhà đầu tư mới tham gia vào 

công ty. 

VI- Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội 
của công ty: 

1 Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: 

 Công ty luôn có chính sách tiết kiệm tối đa lượng điện tiêu thụ, nhưng do 

đặc thù của nhà máy đông lạnh phải sử dụng lượng điện rất lớn cho hệ thống cấp đông 
sản phẩm. 

 Song song đó, lượng nước tiêu thụ cũng được quản lý chặt chẽ đồng thời 
nước thải ra môi trường phải qua hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn quy định. 

2 Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: 

Công ty tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động tại địa phương. BCH 
Công đoàn cơ sở luôn quan tâm chăm sóc đời sống cho công nhân viên, hỗ trợ kịp thời 

các vấn đề khó khăn phát sinh trong công việc, đời sống, chăm sóc sức khỏe,… Các 
chế độ thai sản, BHYT, BHXH,… của công nhân luôn được ưu tiên hàng đầu. 

3 Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng 
đồng: 

Qua quá trình phát triển, hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty Cổ phần Việt 

An đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm ổn định cho 
hàng ngàn lao động địa phương và cho rất nhiều hộ gia đình nuôi cá tra. 

Ngoài ra công ty cũng tích cực tham gia hoạt động từ 
thiện như hỗ trợ khắc phục bão lũ cho công nhân nghèo, hoàn 
cảnh khó khăn. 
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I- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

1 Phân tích SWOT 

Điểm mạnh (S) 

Chất lượng 
sản phẩm 

+ Nhà máy chế biến đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất về chất 
lượng sản phẩm của hầu hết các thị trường như Mỹ và Châu Âu... 

+ Công ty có Phòng thí nghiệm độc lập đạt chuẩn VILAS - ISO 
17025:2005. 

Năng lực 
sản xuất 

+ Trang thiết bị đạt chuẩn có thể đáp ứng cho sản xuất 140 tấn nguyên 
liệu/ngày. 

+ Đội ngũ QA/QC nhiều kinh nghiệm gắn bó với công ty từ ngày mới 
thành lập. 

Điểm yếu (W) 

Uy tín khách 
hàng 

+ Giảm đáng kể từ năm 2014 khi dừng sản xuất xuất khẩu. 

Chiến lược công 
ty, kinh doanh. 

+ Do công ty đang thực hiện tái cơ cấu, chưa có điều kiện xuất 

khẩu nên chưa có định hướng xuất khẩu cụ thể. 

Hệ thống quản 
lý công ty 

+ Mô hình quản lý công ty chưa thực sự hoàn thiện do đang trong 
quá trình tái cơ cấu, cần thêm thời gian để thực sự củng cố lại. 

+ Thiếu hụt nguồn nhân lực cấp cao, sự không ổn định trong nhân 
sự ở cấp quản lý trong thời gian qua. 

Cơ hội (O) 

Thị trường 

 tiêu thụ 

+ Xuất khẩu cá tra có xu hướng gia tăng đều đặn hàng năm.  
+ Uy tín ngành cá tra ngày càng tăng (càng ngày càng có thêm 

nhiều vùng nuôi cá tra đạt được chứng nhận GlobalGAP và 
AquaGAP), giúp Việt Nam giành thị phần lớn hơn tại các thị 

trường truyền thống và mở ra các cơ hội tại các thị trường khác.  
+ Thị trường Trung Quốc và Hong Kong có hướng phát triển ngày 

càng mạnh hơn, vị trí địa lý và khoảng cách vận chuyển gần, ít tốn 
chi phí và thời gian hơn. Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm 

tương đối dễ hơn thị trường Mỹ. 

ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
VEÀ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY 
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Nguồn nguyên 
liệu (cá Tra) 

Khả năng cung ứng nguyên liệu dồi dào do các tỉnh ĐBSCL đang 
thả nuôi tương đương hàng năm. 

Thách thức (T) 

Sản phẩm thay 
thế 

Thị trường tiêu thụ cùng với cá Tra là cá Minh Thái, cá rô phi, cá 
Tuyết. Nếu chất lượng cá Tra có vấn đề hoặc giá cao thì người tiêu 
dùng sẽ dễ dàng chuyển sang dùng các loại cá này. 

Nguyên liệu 

- Sự bảo hộ hàng nội địa của các nước NK ngày càng tăng.  
- Yêu cầu về chất lượng sản phẩm xuất khẩu ngày càng khắt khe.  
- Giá cá tra nguyên liệu và chi phí nuôi cá tăng.  
- Sự cạnh tranh với các sản phẩm thủy sản của các nước khác ngày 
càng khốc liệt.  
- Môi trường nuôi cá tra đang bị ô nhiễm nặng nề. 

Tín dụng 
Do rủi ro tiềm tàng của ngành thủy sản, các doanh nghiệp trong 
ngành khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. 

2 Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty: 

Năm 2019 vừa qua có quá nhiều khó khăn thách thức với hàng loạt sự kiện, 
tuy nhiên, Ban tổng giám đốc tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, 

chấn chỉnh lại công tác quản lý, chăm sóc, động viên tinh thần tập thể cán bộ công 
nhân viên bằng nhiều hình thức, xem xét hỗ trợ quà tặng cho công nhân lao động có 

hoàn cảnh khó khăn, ... 
Ban Điều hành Công ty đã luôn luôn cố gắng cải thiện tình hình, xây dựng các 

chiến lược, kế hoạch rõ ràng đưa hoạt động Công ty theo hướng đổi mới toàn diện 
trong từng thành viên công ty, đưa ra nhiều biện pháp nhằm giải quyết khó khăn trước 

mắt và chính sách chiến lược để duy trì hoạt động kinh doanh lâu dài, hiệu quả. 
Ngoài những kết quả đạt được còn một số tồn đọng như sau: 

- Thông tin nội bộ: giữa các phòng ban chưa phối hợp, còn nhiều đơn vị và cá 
nhân chưa tuân thủ nguyên tắc làm việc, còn tùy tiện và cục bộ, nặng tính cá nhân, 

không hỗ trợ kịp thời các đơn vị khác trong Công ty. Cần thiết có những hoạt động 
ngoài giờ giữa các phòng ban để gắn kết hơn nữa nhằm tạo thành một khối đoàn kết. 

- Chi phí sản xuất: khâu quản lý trong việc sử dụng nguồn nhân lực, vật tư 
chưa thật sự chặt chẽ, vẫn còn trình trạng lãng phí. Định mức chế biến cao (2.1kg) cao 

hơn nhiều mức bình quân trong khu vực chế biến cá tra xuất khẩu (1.9 - 2.0kg) giá 
thành sản xuất lớn, giảm giá gia công. 

- Tình hình công nhân biến động liên tục với số lượng lớn gây khó khăn cho 
một số công tác quản lý. Áp dụng ký kết hợp đồng lao động, đang xác lập thủ tục sổ 

bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng được hưởng, thì công nhân này đã 
nghỉ v.v… rất khó khăn trong việc xử lý . 
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- Thống kê lao động theo thời điểm chưa kịp thời để báo báo chính xác, chỉ 

báo số tương đối bình quân . 
- Tình hình chấp hành nội quy: Tuy đã có trình báo và chỉ đạo khắc phục 

nhưng các đối tượng chưa chấp hành triệt để: đồng phục, chấm công thẻ từ, nghỉ phép, 
chạy xe ra vào Công ty… 

II- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban tổng giám đốc 

Trong năm, với lợi thế là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nên HDQT 

luôn kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề xuất các chính 
sách liên quan đến chiến lược sản xuất và tái cấu trúc công ty để HĐQT ra nghị quyết 

kịp thời và đúng đắn.  
Thực hiện triển khai tốt các nghị quyết của hội đồng cổ đông thường niên và 

hội đồng quản trị. Trực tiếp chỉ đạo việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 
kịp thời, chính xác và đúng qui định   

Năm 2019 vừa qua với nhiều khó khăn thách thức: như tài chính, nguồn 
nguyên liệu không ổn định, đơn giá gia công giảm. Do thay đổi đối tác, sản lượng gia 

công giảm, giảm doanh thu đáng kể. Tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập 
trung bám sát chấn chỉnh lại công tác quản lý, đàm phán cải thiện được tình hình, giải 

quyết được những khó khăn trước mắt, đưa hoạt động sản xuất ổn định. 

III- Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị: 

Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 

đồng thời chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019 và năm 2020 sắp tới. 

Dựa trên tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đề ra mục tiêu cho 
năm 2020 như sau: 

 Doanh thu:  105 tỷ  
 Nguyên liệu:  19.870 tấn 

 Thành phẩm:  9.462 tấn (định mức bình quân tạm tính 2,1) 

Quý 
Nội dung  

I II III IV 
Tổng 
cộng 

Số ngày sản xuất  71 72 75 76 294 

Doanh thu (tỷ)  22,4 26,7 27,8 28,1 105 

Th.phẩm b.quân (tấn)  2.029 2.400 2.500 2.533 9.462 

Ng liệu b.quân (tấn)  4.260 5.040 5.250 5.320 19.870 

- Nhất quán thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã 
được Ban Tổng Giám đốc đề ra. 

- Tập trung duy trì và nâng cao sản lượng - chất lượng sản phẩm, kiểm soát 
chặt chẽ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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- Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao 

năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc. 
- Tổ chức lại lao động, thực hiện tái cơ cấu nhân sự, sử dụng nguồn nhân lực 

hợp lý. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. 
- Tiếp tục tái cấu trúc công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa kèm với chính 

sách kích thích khả năng sáng tạo, cống hiến của cán bộ, công nhân viên toàn công ty. 
- Cải thiệu điều kiện làm việc, xây dựng chế độ lương, thưởng, có chính sách 

đặc biệt nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên và toàn thể công nhân lao 
động, để giữ được nguồn nhân lực chất lượng phù hợp với định hướng phát triển Công 

ty trong tương lai. 
- Quyết tâm xây dựng qui trình quản lý nội qui lao động, đánh giá hiệu quả 

chất lượng, năng lực công việc tới từng đơn vị, từng người lao động. 
- Đàm phán trong việc mua bán nợ  và tái cấu trúc tài chính của công ty. 

- Tìm đối tác hỗ trợ nguồn vốn phục vụ sản xuất xuất khẩu. 
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I- Hội đồng quản trị: 

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị Chức vụ 
Chức vụ đang nắm 
giữ ở tổ chức khác 

SLCP % 

Ông Ngô Văn Thu Chủ tịch  1.079.900 2,49 

Ông Lê Thanh Thuấn 
Thành viên 

độc lập 

Chủ tịch HĐQT Công 
ty Cổ Phần Tập đoàn 

Sao Mai. 
0 0 

Ông Bùi Phú Kiệt Thành viên  15.200 0,04 

Ông Tống Duy Minh Thành viên  0 0 

Ông Nguyễn Hữu Sang Thành viên  6.000 0,01 

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

 Ban tái cơ cấu công ty và phụ trách chung: do ông Ngô Văn Thu phụ trách. 

 Ban đối ngoại: do ông Lê Thanh Thuấn phụ trách. 
 Ban quản lý sản xuất: do ông Bùi Phú Kiệt phụ trách. 

 Ban tổ chức, nhân sự: do ông Tống Duy Minh phụ trách. 
 Ban kỹ thuật, môi trường: do ông Nguyễn Hữu Sang phụ trách. 

Các thành viên được phân công phụ trách từng tiểu ban thuộc HĐQT trực tiếp 
là cán bộ quản lý lĩnh vực được phân công và đã hoạt động theo đúng chức năng của 

mình. 

3. - Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

o Giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đảm bảo hiệu quả việc thực hiện Nghị 
quyết ĐHĐCĐTN năm 2019 đã thông qua. 

o Chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. 
o Trong năm 2019, HĐQT đã họp 4 lần với các nội dung liên quan đến điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết định các vấn đề trong quyền 

hạn của HĐQT. 

4. - Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 

Trong năm, thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tham gia 
đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và cùng nhau bàn bạc, thảo luận và thống nhất 

quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty. 

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 

công ty và danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về 
quản trị công ty trong năm: Không có. 

QUAÛN TRÒ COÂNG TY 
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II- Ban Kiểm soát: 

1. Các thành viên Ban Kiểm soát: 

Ban kiểm soát Chức vụ SLCP % 

1 Ông Lê Duy Tâm Trưởng Ban 0 0 

2 Ông Đỗ Văn Trí Thành viên 0 0 

3 Ông Võ Thành Công Thành viên 10,375 0,02 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

- Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát công tác 

chỉ đạo của Hội đồng quản trị và công tác điều hành, quản lý của Ban Tổng Giám đốc. 
- Ban kiểm soát phân công theo dõi, kiểm tra hoạt động của Ban tổng giám đốc, 

Kế toán, Nhân sự, Sản xuất,.... Ban kiểm soát đã họp 4 lần trong năm 2019. Từng thành 
viên được phân công báo cáo công việc đã được phân công trong các cuộc họp.  

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

 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2019: 

Hội đồng quản trị 
Lương 
(triệu 

đồng/năm) 
Thù lao 

1 Ông Ngô Văn Thu Chủ tịch 276 

Chờ ĐHCĐTN 

2 Ông Lê Thanh Thuấn Thành viên  

3 Ông Bùi Phú Kiệt Thành viên 251 

4 Ông Tống Duy Minh Thành viên 184 

5 Ông Nguyễn Hữu Sang Thành viên 197 

Ban kiểm soát  

1 Ông Lê Duy Tâm Trưởng Ban  

Chờ ĐHCĐTN 2 Ông Võ Thành Công Thành viên 214 

3 Ông Đỗ Văn Trí Thành viên 213 

Ban Điều hành   

1 Ông Ngô Văn Thu Tổng Giám đốc 276 0 

2 Ông Bùi Phú Kiệt Phó TGĐ 251 0 

3 Bà Nguyễn Thị Kim Phụng Kế toán trưởng 214 0 

Ghi chú: (*) năm 2018 thù lao của HĐQT, BKS, BĐH chưa được tính. 
 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  không có. 
 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:  không có. 



 

 

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty được đính kèm 
theo Báo cáo thường niên này, đồng thời được đăng tải trên website: anvifish.com, 
anvifish.vn, anvifish.com.vn (quan hệ cổ đông / lưu trữ) và website của Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội (UPCOM). 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN 
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

Ngô Văn Thu 













































































 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN 

Địa chỉ: QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố 
Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam. 

Số điện thoại: (0296) 393 2258 - (0296) 393 2545 

Fax:   (0296) 393 2554 

Email:   info@anvifish.com 

Website:   anvifish.com; anvifish.vn; anvifish.com.vn; 
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