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CÔNG TY CỔ PHẦN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  
 

 

Số: 01/2021/BC-HĐQT  Long Xuyên, ngày 30 tháng 01 năm 2021 

   

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Năm 2020) 

 

_______ 

Kính gửi: 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  

- Sở Giao dịch chứng khoán. 

 

- Tên giao dịch tiếng Việt : Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang. 

- Tên giao dịch tiếng Anh : An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff JSC. 

- Tên viết tắt : ANTESCO. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230014 cấp ngày 01/6/2011 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp (Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 06/7/2018). 

- Vốn điều lệ : 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẳn). 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẳn). 

- Địa chỉ : 69-71-73 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên                      

                                                     An Giang. 

- Số điện thoại : 0296 3841196 

- Số Fax : 0296 3843009 

- Website : www.antesco.com 

- Email : antesco@antesco.com 

- Mã cổ phiếu : ANT 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám 

đốc. 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban 

kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông  

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản): 

 

 



2 
 

Stt Số Nghị quyết/Quyết định  Ngày 
Nội dung 

 

1 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ   

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Thành viên Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên như sau: 

 

STT 
Danh sách  

thành viên HĐQT 

Tỷ lệ 

sở hữu CP 

Thành viên  

HĐQT 

Cổ phần 

đại diện  

Cổ phần 

cá nhân 

Điều 

hành 

Không 

điều hành 

Độc 

lập 

1 
Đặng Ngọc Cẩn 

Chủ tịch 
- - - X - 

2 
Nguyễn Văn Tiến 

Thành viên 
- - - X - 

3 
Ngô Quang Hiệp 

Thành viên 
- - - X - 

4 
Nguyễn Ngọc Vinh 

Thành viên 
- - X - - 

5 
Huỳnh Thiện Nhân 

Thành viên 
- 

122.000 

(2,03%) 
- X - 

6 
Nguyễn Thành Tâm 
Thành viên 

- - - - X 

7 
Bùi Ngọc Duy 

Thành viên 
- - - X - 

Những thay đổi trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. (Tính đến ngày 

05/3/2020) 

 Hội đồng quản trị   

Bà Trần Thanh Thủy Miễn nhiệm thành viên HĐQT 05/3/2020 

Bà Đoàn Đặng Quí An  Miễn nhiệm thành viên HĐQT 05/3/2020 

Ông Đặng Ngọc Cẩn Bổ nhiệm thành viên HĐQT 05/3/2020 

Ông Ngô Quang Hiệp Bổ nhiệm thành viên HĐQT 05/3/2020 

Ông Bùi Ngọc Duy Bổ nhiệm thành viên HĐQT 05/3/2020 

   

 Ban Kiểm soát   

Ông Lê Văn Huy Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 05/3/2020 

Ông Nguyễn Ngọc Quý Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 05/3/2020 
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2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt 
Thành viên 

HĐQT 

Số buổi họp HĐQT 

tham dự 
Tỷ lệ tham dự họp/ 

Lý do không tham dự 

họp 

 Ông/Bà    

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Trong năm 2020, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, 

điều lệ và góp phần đem lại kết quả cho Công ty trong việc đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề 

ra. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, 

tuân thủ, kiểm toán giám sát chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi 

mang tính chuyên nghiệp. 

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực 

hiện tốt các công việc: kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong 

việc điều hành sản xuất kinh doanh trong phạm vi các quyền hạn và nhiệm vụ của 

mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, công khai và minh bạch; tập trung nhiều vào việc 

hoạch định các chiến lược đưa ra các quyết sách kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt 

động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành đảm bảo 

sự cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, cộng đồng và quyền lợi của người 

lao động; đồng thời củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty. 

HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với TGĐ thông 

qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp bổ sung, và thông qua 

thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai thực hiện chiến lược, mục tiêu, nội 

dung, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị 

quyết của HĐQT. 

HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết 

định của ĐHĐCĐ và HĐQT; giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Bên 

cạnh đó, HĐQT đã luôn đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc trong việc xử lý các vấn 

đề khó khăn trong hoạt động của Công ty. 

HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp theo định kỳ và các cuộc họp đột xuất theo 

yêu cầu công việc. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định; các 

nghị quyết, quyết định của HĐQT đều nhận được sự thống nhất cao của các thành 

viên HĐQT và sự đồng thuận của người lao động trong toàn Công ty. Đây cũng chính 

là một trong những nhân tố góp phần vào việc hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020 và 

sự phát triển vững chắc lâu dài của Công ty.  

 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020): 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung chính 
Tỷ lệ 

thông qua 

1. 01/2020/NQ-HĐQT 20/01/2020 
 Chốt danh sách tham dự và 

thời gian tổ chức Đại hội đồng 
100% 
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cổ đông bất thường năm 2020. 

2. 02/2020/NQ-HĐQT 21/02/2020 

 Thông qua thời gian, địa điểm 

tổ chức, chương trình và tài 

liệu tại Đại hội đồng cổ đông 

bất thường năm 2020; 

 Giao Tổng Giám đốc thực 

hiện các công tác chuẩn bị và 

tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 

năm 2020 theo đúng thời gian 

và quy định của Công ty. 

100% 

3. 03/2020/NQ-HĐQT 24/02/2020 

 Thông qua và trình ĐHĐCĐ 

Đơn xin từ nhiệm thành viên 

hội đồng quản trị của Bà Trần 

Thanh Thủy và Bà Đoàn Đặng 

Quí An; 

 Thông qua việc trình ĐHĐCĐ 

bầu bổ sung: 03 thành viên 

HĐQT và 01 thành viên Ban 

Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 

2020. 

100% 

4. 04/2020/NQ-HĐQT 05/3/2020 

 Thống nhất thông qua Ông 

Đặng Ngọc Cẩn làm Chủ tịch 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2016 - 2020. 

100% 

5. 05/2020/NQ-HĐQT 20/03/2020 

 Chốt danh sách tham dự và 

thời gian tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 

2020. 

100% 

6. 06/2020/NQ-HĐQT 20/3/2020 
 Thông qua Kế hoạch đầu tư 

năm 2020. 
100% 

7. 07/2020/NQ-HĐQT 28/4/2020 

 Thông qua thời gian, địa điểm 

dự kiến tổ chức Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2020; 

 Thống nhất thông qua việc 

điều chỉnh Sơ đồ Cơ cấu tổ 

chức trình ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2020; 

 Thông qua toàn văn chương 

trình và các tài liệu đại hội; 

 Giao Tổng Giám đốc thực 

hiện các công tác chuẩn bị và 

tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2020. 

100% 



5 
 

8. 08/2020/NQ-HĐQT 29/4/2020 

 Thông qua Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 2020; 

 Thông qua Tổng số tiền vay 

quy đồng Việt Nam là: 

104.700.000.000 đồng tại 

Ngân hàng Nông nghiệp & 

phát triển Nông thông Việt 

Nam (Agribank) - Chi nhánh 

An Giang; 

 Ủy quyền cho Ông Nguyễn 

Ngọc Vinh là Tổng Giám đốc 

Công ty tổ chức thực hiện các 

nội dung đã được HĐQT 

thông qua nêu trên và thực 

hiện thủ tục để ký kết thỏa 

thuận, hợp đồng và các văn 

bản có liên quan với Agribank 

- Chi nhánh An Giang phù 

hợp với quy định của pháp 

luật; 

 HĐQT chịu trách nhiệm về 

toàn bộ các văn bản, hợp đồng 

do Ông Nguyễn Ngọc Vinh 

đại diện Công ty cổ phần Rau 

quả thực phẩm An Giang ký 

với Agribank - Chi nhánh An 

Giang phù hợp với các nội 

dung nêu tại văn bản này. 

100% 

9. 09/2020/NQ-HĐQT 29/4/2020 

 Thông qua Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 2020; 

 Thông qua việc vay vốn ngắn 

hạn, chiết khấu bộ chứng từ 

xuất khẩu, thực hiện tín dụng 

phát sinh và vay đầu tư tài sản 

trung dài hạn tại Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV) - Chi nhánh An 

Giang;  

 Ủy quyền cho Ông Nguyễn 

Ngọc Vinh - Tổng Giám đốc 

Công ty, đồng thời là người 

đại diện theo pháp luật của 

Công ty sẽ đại diện cho Công 

ty thương thảo, đàm phán, 

thông qua, ký kết và thực hiện 

100% 
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các Hợp đồng tín dụng, Hợp 

đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng 

thế chấp, Hợp đồng cầm cố, 

Biên bảng định giá, Đăng ký 

giao dịch bảo đảm,... và tất cả 

các văn kiện khác có liên quan 

đến BIDV - Chi nhánh An 

Giang; 

 HĐQT chịu trách nhiệm về 

toàn bộ các văn bản, hợp đồng 

do Ông Nguyễn Ngọc Vinh 

đại diện Công ty cổ phần Rau 

quả thực phẩm An Giang ký 

với BIDV - Chi nhánh An 

Giang phù hợp với các nội 

dung nếu tại văn bản này. 

10. 10/2020/NQ-HĐQT 29/4/2020 

 Thông qua Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 2020; 

 Thông qua việc vay vốn ngắn 

hạn, bổ sung vốn sản xuất, chế 

biến bảo quản rau quả và mua 

bán lương thực, thực phẩm tại 

Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) 

- Chi nhánh An Giang; 

 Ủy quyền cho Ông Nguyễn 

Ngọc Vinh - Tổng Giám đốc 

Công ty, đồng thời là người 

đại diện theo pháp luật của 

Công ty sẽ đại diện cho Công 

ty thương thảo, đàm phán, 

thông qua, ký kết và thực hiện 

các Hợp đồng tín dụng, Hợp 

đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng 

thế chấp, Hợp đồng cầm cố, 

Biên bảng định giá, Đăng ký 

giao dịch bảo đảm,... và tất cả 

các văn kiện khác có liên quan 

đến SHB - Chi nhánh An 

Giang; 

 HĐQT chịu trách nhiệm về 

toàn bộ các văn bản, hợp đồng 

do Ông Nguyễn Ngọc Vinh 

đại diện Công ty cổ phần Rau 

quả thực phẩm An Giang ký 

100% 
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với SHB - Chi nhánh An 

Giang phù hợp với các nội 

dung nêu tại văn bản này. 

11. 11/2020/NQ-HĐQT 28/4/2020 

 Thông qua hạn mức tín dụng 

năm 2020 tại các ngân hàng 

Agribank - Chi nhánh An 

Giang, BIDV - Chi nhánh An 

Giang,  

SHB - Chi nhánh An Giang; 

 Thông qua Quỹ lương năm 

2020; 

 Thông qua việc điều chỉnh 

Quy chế lương, thưởng; hệ 

thống thang lương, bảng 

lương; Phụ lục chế độ cho 

người lao động và thời gian 

thực hiện chính thức kể từ 

ngày 01/5/2020; 

 Thống nhất thông qua việc 

khen thưởng cho Ban Điều 

hành và Quản lý Công ty khi 

vượt kế hoạch lợi nhuận năm 

2020. 

100% 

12. 12/2020/NQ-HĐQT 28/4/2020 

 Thông qua việc điều chỉnh các 

khoản hỗ trợ cho Ban Điều 

hành từ ngày 01/5/2020; 

 Thông qua dự thảo phụ lục 

Hợp đồng lao động của Tổng 

Giám đốc; 

 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội 

đồng quản trị ký phụ lục Hợp 

đồng lao động với Tổng Giám 

đốc; 

 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc 

ký phụ lục Hợp đồng lao động 

với Phó Tổng Giám đốc và Kế 

toán trưởng. 

100% 

13. 14/2020/NQ-HĐQT 22/5/2020 

 Thông qua thời gian, địa điểm 

dự kiến tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 

2020; 

 Thông qua toàn văn chương 

trình và các tài liệu đại hội; 

 Giao Tổng Giám đốc thực 

100% 
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hiện các công tác chuẩn bị và 

tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2020. 

14. 15/2020/NQ-HĐQT 02/6/2020 

 Thông qua mức hỗ trợ chi phí 

cho các thành viên HĐQT; 

 Thống nhất lương và thù lao 

cho Trưởng Ban Kiểm soát 

chuyên trách và trình ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2020 thông 

qua. 

100% 

15. 16/2020/NQ-HĐQT 02/6/2020 

 Ghi nhận kết quản SXKD Quý 

I và thống nhất thông qua Kế 

hoạc Quý II năm 2020 của 

Công ty; 

 Ghi nhận nội dung báo cáo so 

sánh các phương án hợp tác 

đầu tư điện mặt trời; 

 Thống nhất thành lập Ban Cải 

tiến Hệ thống quản trị Công 

ty; 

 Thống nhất chủ trương xây 

dựng mối quan hệ giữa 

Antesco và Lavifood là đối tác 

chiến lược trong kinh doanh. 

100% 

16. 17/2020/NQ-HĐQT 07/7/2020 

 Thông qua việc bổ nhiệm 01 

nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc phụ trách Tài chính 

- Kế toán của Công ty có thời 

hạn 01 năm theo nhiệm kỳ của 

HĐQT (2016 - 2020). 

100% 

17. 18/2020/NQ-HĐQT 07/7/2020 

 Thông qua các khoản hỗ trợ 

cho Phó Tổng Giám đốc phụ 

trách Tài chính - Kế toán của 

Công ty từ ngày 01/7/2020; 

 Thay thế cho nội dung Nghị 

quyết số 15/2020/NQ-HĐQT 

đối với ông Bùi Ngọc Duy; 

 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc 

ký Hợp đồng lao động với 

Phó Tổng Giám đốc, Ông Bùi 

Ngọc Duy, phụ trách Tài 

chính - Kế toán. 

100% 

18. 19/2020/NQ-HĐQT 31/8/2020  Thống nhất thông qua việc 100% 
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III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt 
Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm 

toán 
Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn 

là thành viên 

BKS/ Ủy ban 

Kiểm toán 

Trình độ chuyên môn 

1 Bà Đặng Thị  Thúy Nhanh Trưởng Ban   

2 Nguyễn Thanh Phong Thành viên   

3 Nguyễn Ngọc Quý Thành viên   

 

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 

 

 

Stt 
Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm 

toán 

Số buổi họp 

tham dự  

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 
Lý do không tham dự họp 

1 Bà Đặng Thị  Thúy Nhanh Trưởng Ban    

chọn công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn A&C là đơn vị 

thực hiện kiểm toán và rà soát 

các báo cáo tài chính năm 

2020. 

19. 20/2020/NQ-HĐQT 31/8/2020 

 Thống nhất thông qua việc 

điều chỉnh Phương án đầu tư 

hạn mục Cải tạo, sữa chữa 

phân xưởng sơ chế tại Nhà 

máy Mỹ An. 

100% 

20. 21/2020/NQ-HĐQT 30/11/2020 

 Thông qua Kết quả SXKD 

Quý III & Kế hoạch kinh 

doanh Quý IV năm 2020 

100% 

21. 22/2020/NQ-HĐQT 30/11/2020 

 Thống nhất thông qua việc 

đầu tư bổ sung máy móc thiết 

bị phục vụ sản xuất cho nhà 

máy Bình Long, nhà máy 

Bình Khánh và xưởng Hòa 

Bình. 

100% 
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2 Nguyễn Thanh Phong Thành viên    

3 Nguyễn Ngọc Quý Thành viên   3 

 

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc 

điều hành và cổ đông: 

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các 

Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng giám Đốc. 

Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc việc tuân thủ các quy định của 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ 

năm 2020 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty 

như sau: 

- Xem xét các báo cáo do Ban Tổng giám đốc lập. 

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp 

lý của số liệu tài chính. 

- Kiểm tra hoạt động của 03 Nhà máy, giám sát việc tuân thủ quy trình sản 

xuất và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. 

- Kiểm tra việc chấp hành Luật lao động của Công ty, công tác tổ chức quản 

lý cán bộ nhân viên. 
 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, 

Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Nhìn chung năm 2020, HĐQT Công ty tiến hành các cuộc họp triển khai Nghị 

quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020và ban hành 21 Nghị quyết đúng quy định pháp 

luật. 

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT. 
 

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): 

IV. Ban điều hành 

Danh sách Ban Điều hành. 

 Ông. Nguyễn Ngọc Vinh – Tổng giám đốc 

- Ngày tháng năm sinh : 12/4/1977 

- Quê quán : Chợ Mới, An Giang 

- Địa chỉ thường trú : 177 A9 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bình Khánh,      

                                                        TP.Long Xuyên, An Giang 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Ngoại   thương. 
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- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 14,52% (Tính đến hết ngày 

31/12/2019). 

- Quá trình công tác: 

 Tháng 9/2000 – năm 2001 Nhân viên Phòng Kinh doanh, Công ty Xuất 

nhập khẩu An Giang 

 Năm 2002 – năm 2003 Nhân viên Kế toán thống kê, Công ty Xuất 

nhập khẩu An Giang. 

 Năm 2004 – năm 2006 
Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, Chi 

nhánh TP.HCM, Công ty Xuất nhập khẩu An 

Giang. 

 Năm 2007 – năm 2009 Trưởng Bộ phận bán hàng, Công ty cổ phần 

Xuất nhập khẩu An Giang.   

 Năm 2010 – tháng 4/2011 Phó phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần 

Xuất nhập khẩu An Giang. 

 Tháng 5/2011 – tháng 01/2014 Giám đốc Chi nhánh, Công ty cổ phần Xuất 

nhập khẩu An Giang.   

 Tháng 02/2014 – tháng 9/2015 Phó Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Lương 

thực thực phẩm Vĩnh Long 

 Tháng 10/2015 – tháng 5/2017 Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần 

Xuất nhập khẩu An Giang.   

 Tháng 6/2017 – tháng 4/2018 Giám đốc Ngành gạo, Công ty cổ phần Xuất 

nhập khẩu An Giang.   

 Tháng 7/2018 – Nay Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Rau quả 

//thực phẩm An Giang (Antesco) 

 Ông. Nguyễn Công Luận – Phó Tổng giám đốc 

- Ngày tháng năm sinh : 20/3/1977 

- Quê quán : Vĩnh Tế, Châu Đốc, An Giang. 

- Địa chỉ thường trú : 138/21 Cô Giang, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, 

An Giang. 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: sở hữu 0,69% tương ứng 41.500 

cổ phần 

- Quá trình công tác: 

 Năm 2000 – 2003 

Chuyên viên Phòng Kế hoạch đầu tư, Công 

ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang 

(tiền thân của Công ty cổ phần Rau quả thực 

phẩm An Giang). 
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 Năm 2003 – 2004 
Chuyên viên Phòng Kinh doanh tiếp thị, 

Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An 

Giang 

 Năm 2004 – tháng 5/2011 Phó Phòng Kinh doanh tiếp thị, Công ty 

Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang 

 Tháng 6/2011 – tháng 5/2014 Phó Phòng Kinh doanh tiếp thị, Công ty cổ 

phần Rau quả thực phẩm An Giang 

 Tháng 6/2014 – tháng 6/2018 Trưởng Phòng Kinh doanh tiếp thị, Công ty 

cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang 

 Tháng 7/2018 – Nay Phó Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Rau 

quả thực phẩm An Giang (Antesco) 

 Ông. Nguyễn Văn Pháp – Phó Tổng giám đốc. 

- Ngày tháng năm sinh : 1987 

- Quê quán : An Ninh, Định An, Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

- Địa chỉ thường trú : 235 ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò,  

                                                   tỉnh Đồng Tháp. 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ thực phẩm. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Không. 

- Quá trình công tác: 

 Tháng 8/2009 – 2010 
Nhân viên tập sự Phân xưởng Long Xuyên, 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. 

 Năm 2010 – 2011 

Nhân viên kiểm phẩm Phân xưởng Chợ 

Mới, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An 

Giang. 

 Năm 2011 – 2012 
Chuyên viên Phòng Kinh doanh, Công ty 

cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. 

 Năm 2012 – 2014 
Quản đốc Phân xưởng Hòa An, Công ty cổ 

phần Xuất nhập khẩu An Giang. 

 Năm 2014 – 2015 
Phó Phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần 

Xuất nhập khẩu An Giang. 

 Năm 2015 – 2016 
Giám đốc Mua hàng, Phòng Kinh doanh, 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. 

 Năm 2017 – tháng 4/2018 
Giám đốc Chi nhánh sản xuất, Công ty cổ 

phần Xuất nhập khẩu An Giang. 

 Tháng 7/2018 – Nay 
Phó Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Rau 

quả thực phẩm An Giang. 
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 Ông. Bùi Ngọc Duy – Phó Tổng giám đốc 

V. Kế toán trưởng 

 Bà. Ngô Thu Hà – Kế toán trưởng. 

- Ngày tháng năm sinh : 06/01/1973 

- Quê quán : phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang. 

- Địa chỉ thường trú : số 132 đường Nội bộ, khóm Đông Thịnh 8,  

                                                   P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An giang. 

-  Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: sở hữu 0,18% tương ứng 11.000 

cổ phần. 

- Quá trình công tác: 

 Năm 1996 Phó Phòng Kế toán, Ngân hàng TMCP NT Tứ 

giác Long Xuyên. 

 Năm 2000 – năm 2002 
Phụ trách Phòng Kế toán ,Nhà máy Rau quả 

đông lạnh Bình Khánh (tiền thân của Công ty 

cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang). 

 Năm 2002 – Năm 2004 Trưởng Phòng kế toán, Nhà máy Rau quả đông 

lạnh Bình Khánh. 

 Năm 2004 – Tháng 5/2011 Phó Phòng Kế toán, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật 

nông nghiệp An Giang. 

 Tháng 6/2011 – Nay Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Rau quả thực 

phẩm An Giang. 
 

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên 

BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công 

ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 

2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty). 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người 

có liên 

quan  

 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan 

với 

công ty 
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Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương 

đương (đối với tổ chức). 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công 

ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. 

STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Số 

Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, 

nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Thời 

điểm giao 

dịch với 

công ty  

Số Nghị  

quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, 

nêu rõ ngày 

ban hành) 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá trị 

giao dịch 

Ghi 

chú 

         

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương 

đương (đối với tổ chức) 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ 

với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.  

Stt 

Người 

thực 

hiện giao 

dịch  

Quan hệ 

với người 

nội bộ  

Chức vụ 

tại 

CTNY  

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa 

chỉ 

Tên công 

ty con, 

công ty do 

CTNY 

nắm 

quyền 

kiểm soát 

Thời 

điểm giao 

dịch 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá 

trị giao 

dịch/  

Ghi 

chú  

          

 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là 

thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 

hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản 

lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. 
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4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất 

hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. 

 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

(Báo cáo 6 tháng/năm) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Stt Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số 

CMND 

/Hộ 

chiếu, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

1 

(Tên 

người 

nội bộ 

       

 

Tên 

người có 

liên quan 

của 

người 

nội bộ 

       

 …        

2         

 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

Stt. 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Quan hệ với 

người 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  
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