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Thông điệp của Chủ tịch HĐQT 

 
Chúng ta vừa trải qua một năm 2010 với hàng loạt những biến động lớn trong nền 

kinh tế và cùng với đó là những thay đổi trong chính sách vĩ mô. 

Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế toàn cầu, dù nội lực nền kinh tế còn chưa mạnh, 

Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khả quan 6,78%, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra 

(6,5%). Tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: thiên tai, lũ lụt đã gây 

thiệt hại rất lớn về người và tài sản; áp lực của nền kinh tế thế giới tác động không nhỏ đến 

nền kinh tế trong nước; lạm phát năm 2010 lên đến 11,75% cao hơn dự kiến (8,5%).  

Trong năm 2010, tỷ giá hối đoái và giá nguyên nhiên vật liệu biến động bất thường 

đã gây nhiều thách thức trong điều hành và định hướng phát triển của Công ty. Tuy nhiên, 

Công ty đã tìm ra những giải pháp thích hợp và linh hoạt, sự nỗ lực vượt khó của toàn thể 

CBCNV và sự ủng hộ của quý cổ đông, Công ty cổ phần Docimexco chúng ta đã đạt được 

những thành quả đáng ghi nhận.  

Sau gần 04 năm cổ phần hóa, Công ty cổ phần Docimexco bước đầu đã khẳng định 

vị thế và thương hiệu của mình tại thị trường trong và ngoài nước. Riêng năm 2010, Công ty 

đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2010, doanh 

thu đạt 1.841 tỷ đồng, hoàn thành 77% so với kế hoạch đề ra và đạt 121% so với 2009, lợi 

nhuận đạt 77,68 tỷ đồng, hoàn thành 123% so với kế hoạch đề ra và đạt 115% so với năm 

2009.  

Bước sang năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty vẫn xác định chiến lược kinh doanh 

cốt yếu là củng cố và phát triển năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực như lương thực, thực 

phẩm, thủy sản, phân bón, phân vi sinh và phát triển khu công nghiệp Sông Hậu ngày càng 

có chất lượng tốt hơn, tăng tốc phát triển trong những năm tới. 

Tôi tin tưởng rằng, với sự phát triển thương hiệu bền vững, uy tín ngày hôm nay và 

tiếp tục nhờ sự ủng hộ, tin tưởng và hợp tác của Quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối 

tác kinh doanh và nỗ lực không ngừng phát triển của Cán bộ công nhân viên, Ban lãnh đạo 

và Hội đồng Quản trị Công ty trong tương lai, Công ty sẽ phát triển và hoàn thành tốt kế 

hoạch năm 2011 đề ra. 

Thay mặt Công ty Cổ phần Docimexco, tôi xin có lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ 

đông, đối tác, cơ quan đoàn thể và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã góp phần giúp 

Docimexco phát triển bền vững trong những năm qua và phát huy hơn nữa trong các năm 

tiếp theo. 

Tp.Cao Lãnh, ngày 25 tháng 3 năm 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2011 



CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011    4 
 

 

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY: 

1 Giới thiệu Công ty 

Tên gọi doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO 

Tên giao dịch đối ngoại : DONG THAP TRADING CORPORATION 

Tên viết tắt : DOCIMEXCO 

Logo :  

 

 

 

 

Địa chỉ công ty : 89 Nguyễn Huệ, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Điện thoại : (84-67) 3852511  Fax: (84-67) 3851250 

Website : http://www.docimexco.com  

Email : docimexco@docimexco.com        

Vốn điều lệ : 132.000.000.000 (Một trăm ba mươi hai tỷ) đồng 

2 Lịch sử hình thành: 

Thành lập 

Công ty cổ phần DOCIMEXCO tiền thân là doanh nghiệp 

Nhà nước – Công ty Thương nghiệp Xuất nhập khẩu Tổng hợp 

Đồng Tháp.  

Công ty Thương nghiệp Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đồng 

Tháp được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 04 Công ty Nhà nước 

cũ vào năm 1992.  

Cổ phần hóa 

Sau khi được Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp phê duyệt phương án cổ phần hóa và 

chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần Docimexco theo Quyết định số 04/QĐ-

UBND-TL ngày 12/1/2007.  

Ngày 29/06/2007, Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty cổ phần Docimexco 

được tổ chức và Công ty cổ phần Docimexco chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 

07/07/2007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5103000075 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 06/07/2007, giấy CNĐKKD được thay đổi lần thứ 2 ngày 

10/12/2007, thay đổi lần thứ 3 ngày 16/6/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 9/2/2009, thay đổi 

lần thứ 5 ngày 5/11/2009. 

Hơn 3 năm kể từ khi Công ty được chuyển thành công ty cổ phần, Công ty đã có 

những bước phát triển vượt bậc như cải cách bộ máy quản lý công ty, phát triển sản phẩm 

mới, đa dạng hóa ngành nghề. Hiện Công ty có 4 chi nhánh và 3 công ty con chuyên kinh 

doanh các sản phẩm khác nhau.  

- Chi nhánh Docifood chuyên kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng gạo; 

- Chi nhánh Dociland chuyên xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, kinh 

doanh bất động sản và quản lý KCN Sông Hậu.  

- Chi nhánh Docitrade chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng phân bón, 

thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật.  

http://www.docimexco.com/
mailto:docimexco@docimexco.com
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- Chi nhánh Docifish chuyên kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng cá tra, cá basa. 

(Sau khi Cty CP Docifish được thành lập, Chi nhánh chỉ tiếp tục tồn tại để xử lý các vấn đề 

tài chính còn liên quan đến các hoạt động của chi nhánh trước đậy) 

- Công ty Dịch vụ phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp được Docimexco mua lại 

100% vốn điều lệ và chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Dasco .  

- Công ty cổ phần nông nghiệp Tam Nông: Docimexco là cổ đông sáng lập nắm giữ 

51% vốn Điều lệ. 

- Công ty cổ phần Docifish được thành lập trên cơ sở sáp nhập các Công ty TNHH 

Domyfeed và Công ty TNHH một thành viên Docifarm vào Công ty TNHH Docifish. Vốn 

điều lệ là 99.228.900.000 đồng, trong đó Docimexco chiếm 73,84%. 

Docimexco tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước đã hình thành và phát triển nhiều 

năm tại tỉnh Đồng Tháp, thuộc vùng trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Sông Cửu 

Long là con sông dài thứ 10 trên thế giới, với lưu vực rộng lớn và nguồn nước dồi dào, là 

nơi tập trung lượng lúa gạo lớn nhất cả nước. Từ khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi 

mới, Docimexco đã phát triển đáng kể và trở thành Công ty hàng đầu trong khu vực về kinh 

doanh và xuất khẩu gạo. Công ty cổ phần hóa gần 4 năm (tháng 7/2007) nhưng đã có những 

bước phát triển và mở rộng mạnh mẽ thông qua việc mua lại một số các công ty con. 

Sau 20 năm hoạt động, với sự nỗ lực phát triển và nhiều năm kinh nghiệm của ban 

lãnh đạo, Công ty đã không ngừng phát triển và luôn đạt được những thành tích đáng kể 

như: 

- Từ năm 2002 – 2008, Công ty liên tục được nhận bằng khen và cờ thi đua của 

Chính phủ và của UBND tỉnh Đồng Tháp; 

- Năm 2005 Docimexco đạt các thành tích như đạt cúp vàng thương hiệu Việt, Sao 

Vàng Đất Việt. Ngoài ra, Công ty còn nhận Chứng nhận ISO 9001:2000, Chứng nhận 

HACPP, chứng nhận BRC, chứng nhận đạt code EU – chứng nhận này đảm bảo hàng hóa 

của Docifish được nhập khẩu vào thị trường Châu Âu; 

- Công ty được Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng Sông Cửu Long An Giang năm 

2009 vinh danh Docimexco đã có nhiều đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực đồng 

bằng sông Cửu Long thời kỳ hội nhập; 

- Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn Docimexco là nhãn hiệu cạnh tranh-nổi 

tiếng Việt Nam lần thứ IV năm 2009.  

- Nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2009 và 2010 

(do VNR bình chọn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ngành nghề kinh doanh chính: 
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- Bách hoá vải sợi, điện máy, xe đạp, xe máy, vật liệu xây dựng, chất đốt, nông sản 

thực phẩm, lương thực, xuất khẩu lương thực, nông sản, thực phẩm, chế biến đông lạnh 

được Nhà nước cho phép. Nhập khẩu vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế 

biến hàng xuất khẩu và một số hàng tiêu dùng thiết yếu được Nhà nước cho phép. Kinh 

doanh rượu, bia, nước giải khát. Nhập khẩu hàng nông, lâm, hải sản phục vụ sản xuất chế 

biến để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Kinh doanh mặt hàng gỗ tròn và gỗ xẻ các loại. 

Kinh doanh hàng thủy sản. Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc. Nuôi cá (nước mặn, 

nước ngọt, nước lợ). 

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Khai thác cát, đá, đất. 

Xây dựng công trình, hạng mục công trình. San lắp mặt bằng. Kinh doanh bất động sản với 

quyền sở hữu hoặc đi thuê. Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp. Đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác và quản lý chợ. Mua bán xuất nhập khẩu 

phân bón các loại. Kinh doanh thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản. Bán buôn, bán lẻ thức ăn 

và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 

- Mua bán, xuất nhập khẩu hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp); sản 

xuất các sản phẩm từ plastic; in bao bì các loại. Tái chế phế liệu phi kim loại; Mua bán phế 

liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Mua bán phôi thép, phôi sắt; Mua bán, sửa chữa ô tô, 

mô tô, xe máy;  

4 Các sản phẩm của Công ty 

- Các sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty hiện nay gồm: gạo thành phẩm như 

gạo 5% tấm, 10% tấm, 15% tấm, 20% tấm, 25% tấm, 5% 1 past, tấm 1x2, tấm 3x4, cám. 

Ngoài có các loại gạo thơm như gạo Jasmin, thơm lài, tài nguyên, tấm 1x2 thơm và gạo nếp. 

 

- Cá tra fillet đông lạnh xuất khẩu là mặt hàng chủ lực trong ngành thủy sản của 

Công ty. Công suất hiện nay của Nhà máy đạt 10.000 tấn/năm. Các loại sản phẩm của Công 

ty được bán chủ yếu nhất là cá tra trắng, cá tra vàng nhạt, cá tra hồng và cá tra tươi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mảng phân bón, thuốc trừ sâu và các loại phân vi sinh ... do Công ty con Dasco 

quản lý và kinh doanh. Cụ thể các loại sản phẩm như: phân đa lượng NPK, URÊA, Kali, 

lân, phân hữu cơ sinh học, phân bón lá, phân vi sinh, thuốc trừ sâu, thuốc thú y chăn nuôi.  
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5 Quá trình tăng vốn điều lệ 

Năm 

phát 

hành 

Các lần tăng 

vốn 

VĐL tăng 

thêm  

(Đồng) 

Vốn điều lệ lũy 

kế (đồng) 
Hình thức tăng vốn 

2007 
Vốn điều lệ 

ban đầu 
 88.700.000.000 Vốn điều lệ ban đầu 

2009 Vốn điều lệ 35.480.000.000 124.180.000.000 

Phát hành cổ phần 

thưởng cho cổ đông 

hiện hữu 

2009 Vốn điều lệ  7.820.000.000 132.000.000.000 

Phát hành cổ phần 

cho cổ đông chiến 

lược 

Nguồn: Docimexco 

6 Định hƣớng phát triển đến năm 2015: 

- Phấn đấu đưa Docimexco nằm trong Top 10 các nhà xuất 

khẩu gạo lớn nhất Việt Nam. Có các nhà máy chế biến gạo từ lúa 

hiện đại nằm trong các vùng nguyên liệu tập trung. 

- Phấn đấu đưa Công ty cổ phần Docifish nằm trong Top 10 

các nhà xuất khẩu thủy sản (Cá tra) lớn nhất Việt Nam. 

- Phấn đấu đưa Công ty Dasco nằm trong top 5 Cty sản xuất và 

kinh doanh phân bón vi sinh, hữu cơ vi sinh lớn nhất ở ĐBSCL. 

Chiếm đến 10% thị phần phân bón dành cho sản xuất lúa ở 

ĐBSCL. Dasco là trụ cột trong mục tiêu phát triển nông nghiệp 

bền vững ở ĐBSCL (Đầu tư – bao tiêu sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt GAP, Global GAP, 

SX sản phẩm nông nghiệp sạch, đưa những ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông 

nghiệp,…). 

 

 

 

 

 

 

 

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Năm 2010 là năm tình hình kinh tế Việt nam và thế giới có nhiều biến động phức tạp 

nhưng HĐQT đã có những định hướng và chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với Ban điều hành 
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Công ty để thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHĐCĐ đã thông qua cũng như tạo những 

tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo. 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: 

- Lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt 77,68 tỷ đồng vượt chỉ tiêu kế 

hoạch 23% (kế hoạch lợi nhuận năm 2010 là 63 tỷ).  

- Hoàn thành việc sáp nhập 3 đơn vị Docifish – Docifarm – Domyfeed 

thành Công ty cổ phần Docifish, với vốn Điều lệ 99,23 tỷ đồng, trong đó 

Docimexco chiếm 73,84% vốn Điều lệ. Đầu tư kho đông lạnh 2.000 tấn 

tại KCN Sa Đéc, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 4/2011.  

- Hoàn thiện pháp lý về cơ chế quản lý KCN sông Hậu với các cơ quan chức năng của 

Tỉnh Đồng Tháp.  

- Chuẩn bị dự án và giải phóng mặt bằng để chuẩn bị xây dựng 2 nhà máy chế biến gạo từ 

lúa tại hai Huyện Tân Hồng và Tam Nông. 

- Phát triển và mở rộng thị trường dòng sản phẩm phân vi sinh được bà con Nông dân 

trong và ngoài tỉnh tín nhiệm. 

- Thu nhập của người lao động trong công ty từng bước được nâng lên, người lao động an 

tâm và gắn bó trong công tác. 

 

2. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm 2010: 

  Năm 2010 là năm khó khăn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Kinh tế Việt nam 

cũng chịu nhiều tác động: thị trường xuất khẩu bị thu hẹp do nhu cầu nhập khẩu và khả 

năng thanh toán tại các thị trường chủ lực đều sụt giảm; Giá hàng hóa giảm trên phạm vi 

toàn cầu, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản gặp khó khăn. Với Docimexco, Ban lãnh đạo cùng 

tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực hết mình để mang lại kết quả doanh thu đạt 117%  và lợi 

nhuận trước thuế đạt 115% so với năm 2009. 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 

 

Chỉ tiêu Năm 2008 
Năm  

2009 

Năm 

2010 

% TH 

2010/2009 

% 

TH/KH 

2010 

Doanh thu thuần 1.829.817 1.570.846  1.841.138 117% 77% 

Lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh 84.639 66.765  74.886 112%  

Lợi nhuận trước thuế 142.859    67.728  77.681 115% 123% 

Lợi nhuận sau thuế 125.351      51.739 57.154 111%  

 

  Doanh thu năm 2010 là 1.841 tỷ đồng, đạt 77% so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân 

doanh thu không đạt kế hoạch là do tác động của cơ chế điều hành vĩ mô và ảnh hưởng của 

khủng hoảng thị trường thế giới, nhất là mặt hàng cá tra, Hội đồng quản trị và ban điều hành 

đã chủ động cân đối sản lượng bán ra để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty. 
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Biểu cơ cấu doanh thu 

 
 

  Trong cơ cấu doanh thu, mặt hàng gạo đạt 1.048 tỷ đồng, chiếm 57% tổng doanh thu 

(1.841 tỷ đồng) với lợi nhuận đạt 67 tỷ đồng, chiếm 86,25% tổng lợi nhuận. Sự tăng trưởng 

vượt bậc của mặt hàng này so với các mặt hàng khác của Công ty là do sự ổn định về sản 

lượng thu mua và giá xuất khẩu .  

Đối với mặt hàng mặt hàng thủy sản đã đóng góp 25% trong tổng doanh thu, kế tiếp là mặt 

hàng phân bón chiếm 8%. Ngoài ra, các mặt hàng khác (như phân vi sinh, cá nguyên liệu, 

chế biến thức ăn thủy sản …) là những mặt hàng mới thâm nhập thị trường nên việc đóng 

góp vào cơ cấu doanh thu và lợi nhuận chưa nhiều 

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2010. 
  Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Docimexco, với vai trò đại diện cho 

các cổ đông của DOCIMEXCO, đã làm việc nỗ lực, để đưa ra các quyết định chính xác, kịp 

thời mang lại hiệu quả cao. 

Trong năm 2010, HĐQT đã họp 04 phiên chính thức để thảo luận và ra các quyết định thuộc 

thẩm quyền của HĐQT. Qua các phiên họp HĐQT đã ban hành 04 Nghị quyết, 23 Quyết 

định, 04 biên bản ghi nhận để thông qua các định hướng, chủ trương điều hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy 

định của pháp luật có liên quan. Các phiên họp của HĐQT có sự tham giam đầy đủ của các 

thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát. 

Trong năm 2010 HĐQT thường xuyên giám sát Tổng giám đốc, phó Tổng 

giám đốc, cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra và các hoạt động 

khác của Tổng giám đốc Công ty. Nhìn chung, Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT Công ty và thực hiện đúng theo các quy định của Công ty 

và pháp luật hiện hành.  

 

4.  Mục tiêu thực hiện trong năm 2011 và mục tiêu dài hạn: 

  Mục tiêu ngắn hạn 
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- Đôn đốc giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông, của HĐQT về nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 

2011. 

- Đưa kho lạnh vào sử dụng trong tháng 04/2011; tiếp tục triển khai và thực hiện  dự 

án đầu tư 2 băng chuyền IQF và 1 máy đóng gói tự động tại nhà máy CBTS Docifish., mở 

rộng vùng nuôi cho Công ty Docifish từ 50 ha lên 100ha . 

- Triển khai xây dựng nhà máy chế biến gạo Giồng Găng và Tam Nông. 

- Giữ và phát triển mối quan hệ khách hàng truyền thống đồng thời tìm kiếm khách 

hàng mới tại các thị trường cũ và khảo sát, thâm nhập các thị trường mới, đặc biệt là thị 

trường Mỹ. 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác marketing quốc tế nhằm nâng cao vị thế và thương 

hiệu công ty trên các thị trường chính như Châu Âu và Châu Á. Xây dựng thương hiệu tại 

các thị trường mới như Châu Mỹ và Châu Phi. Thị trường nội địa tập trung quảng bá và 

tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh sức mua của sản phẩm như gạo 

chất lượng cao, thủy sản, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.    

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư và phát triển những lĩnh vực kinh doanh mới 

như đầu tư BĐS, nhà hàng, khách sạn, tư vấn xây dựng... 

- Mức chia cổ tức năm 2011 dự kiến tối thiểu thấp nhất là 20%. 

  Mục tiêu dài hạn 

- Trực tiếp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu để đưa vào chế biến tạo ra những sản 

phẩm có chất lượng cao, ổn định, thỏa mãn nhu cầu cho người tiêu dùng trong và ngoài 

nước. 

- , kin

mình như: gạo, phân bón, hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu, thức ăn thủy sản, phân vi sinh 

… 

- Xây dựng hình ảnh thân thiện của Docimexco gắn kết với sự cần cù của nông dân 

trong sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, nuôi cá …). Xây dựng quan niệm cho khách hàng về 

sự hợp tác của Docimexco với người nông dân là mối quan hệ mang lại lợi ích lâu dài cho 

các bên tham gia.  

- Ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp hóa cung cách thương mại và dịch vụ 

khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. 

- Duy trì áp dụng và điều chỉnh cho phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001: 

2008 cả trong hệ thống sản xuất chế biến và quản trị.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Báo cáo tình hình tài chính: 
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Chỉ tiêu 2009 2010 

1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán    

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn          1,26  1,14 

 - Hệ số thanh toán nhanh 0,16 0,29 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

 - Hệ số nợ/Tổng tài sản          0,73  0,76 

 - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu        3,12  3,61 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

 - Vòng quay hàng tồn kho 

             

5,67    6,17 

 - Vòng quay tổng tài sản         2,10  1,99 

 - Vòng quay tài sản cố định        10,1  9,96 

 - Vòng quay các khoản phải thu         8,25  6,33 

 - Vòng quay các khoản phải trả         2,91  2,51 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 3,3% 3,13% 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 26,6% 26,47% 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) 39,2% 43,78% 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản (%) 6,9% 5,57% 

EPS (đồng) 5.595 4.478 

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (đồng/cp) 14.725 16.535 

 

Những thay đổi về cổ đông vốn góp: 
  Trong năm 2010, Công ty không có thay đổi về vốn Điều lệ,  vốn đầu tư của 

CSH vẫn giữ ở mức 132 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 20,27% và các đối tượng khác 

nắm giữ 79,73%. 

Thông tin về cổ phần và cổ tức của Công ty: 
  Số cổ phần của Công ty hiện nay là 13.200.000 cổ phiếu, bao gồm toàn bộ là 

cổ phần phổ thông, không có cổ phần ưu đãi. Trong đó không có cổ phần quỹ, toàn bộ 

13.200.000 cổ phần của Công ty đều đang lưu hành trên thị trường.  

Sau gần 04 năm hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần, Công ty đã từng bước duy trì 

mức lợi nhuận cao và mức chi cổ tức cho cổ đông cụ thể như sau: năm 2008 là 25% bằng 

tiền mặt và chi cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:4, năm 2009 là 25% và dự kiến năm 2010 

là 35%. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010: 

Chỉ tiêu 

Năm 

2009 Năm 2010 Tỷ lệ 

Thực 

hiện 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

TH2010/ 

TH2009 

TH2010/ 

KH2010 

Tổng doanh thu 1.570.846 2.390.405 1.841.138 115% 77% 

- Gạo 871.512 1.475.833 1.047.768 120% 71% 

- Thủy sản 493.041 594.130 460.984 93% 86% 

- Phân bón 190.022 277.960 155.173 82% 56% 

- Phân vi sinh 11.393 17.040 31.566 277% 185% 
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- Khác 4.878 25.076 145.647 2.715% 528% 

Tổng lợi nhuận trƣớc thuế 67.728 63.000 77.681 117% 123% 

Tổng lợi nhuận sau thuế 51.739   57.154 111%   

 

 Mặt hàng gạo: 

- Doanh thu mặt hàng gạo năm 2010 là 1.047,8 tỷ đồng tăng 17% so với năm 2009 và 

kế hoạch năm 2010 đạt 71%. Sản lượng và giá xuất khẩu mặt hàng gạo trong năm đều thấp 

so với kế hoạch. Giá gạo thời điểm đầu năm cao, giá giảm vào giữa năm và tăng trở lại vào 

cuối năm khi nguồn cung nguyên liệu đã cạn kiệt. Tình hình giá cả diễn biến phức tạp và 

nhiều rủi ro nên Công ty đã kịp thời đề ra mục tiêu đảm bảo hiệu quả kinh doanh, không 

chạy theo số lượng và doanh thu. Sự chỉ đạo điều hành kịp thời, sáng suốt của Ban điều 

hành đã giữ vững được thành quả đối với mặt hàng gạo là mặt hàng chủ lực của Công ty. 

- Các chỉ tiêu thực hiện năm 2010 và kế hoạch 2011: 

 

Sản lƣợng 

gạo 
ĐVT 

Năm 2010 
KH 2011 

 Tỷ lệ %  

Kế hoạch  Thực hiện 2011/2010  

Mua vào Tấn     221.000  133.422 

    

221.000  165,6% 

Bán ra Tấn 146.150 125.799    182.750  145,3% 

 

 Mặt hàng thủy sản 

- Sản lượng tiêu thụ mặt hàng thủy sản của Công ty đạt 22.664 tấn, tăng 2,5% so với năm 

2009, chiếm 25% tổng doanh thu của Công ty. Đây cũng là nỗ lực trong năm vừa qua, khi 

tình hình xuất khẩu thủy sản nói chung và ngành công nghiệp cá tra nói riêng phải đối mặt 

với những khó khăn lớn cả về tài chính, rào cản kỹ thuật của thị trường nhập khẩu.  

- Các chỉ tiêu thực hiện năm 2010 và kế hoạch 2011: 

 

Các chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2010 

KH 2011 

 Tỷ lệ %  

Kế hoạch Thực hiện 
 

2011/2010 

Mua vào Tấn 
      

27.905  19.524 36.000 184% 

Bán ra Tấn 
      

28.996  22.664 37.200 164% 

 

- Về nguồn nguyên liệu, Công ty thực hiện gia công nguyên liệu theo phương án nhằm ổn 

định nguồn cung cấp nguyên liệu trong trường hợp khan hiếm xảy ra. Hiện tại lượng nguyên 

liệu gia công từ vùng nuôi nội bộ chiếm khoảng 50 – 55% sản lượng chế biến, dự kiến trong 

năm 2011 tỷ lệ này sẽ tăng lên đạt 70% trên tổng sản lượng chế biến; gia công bên ngoài từ 

10 – 20%; còn lại 10 – 20% là lượng nguyên liệu mua bên ngoài. 

- Về bán hàng, thị trường: Giữ vững hệ thống khách hàng hiện có và khai thác tối đa nhu 

cầu mua hàng của các khách hàng này, đồng thời khảo sát nhu cầu thị trường, cập nhật 

thông tin về dự luật nông nghiệp (Farm Bill) để triển khai quá trình xin xem xét lại thuế 
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chống bán phá giá vào thị trường Mỹ một cách hiệu quả nhất; Mở rộng xuất khẩu sang các 

thị trường tiềm năng như Trung Đông, một số nước Châu Phi như Ai Cập, Nam Phi, các 

nước Châu Mỹ như Mexico, Canada, Colombia, Braxin,…duy trì và phát triển hệ thống 

khách hàng ở thị trường lân cận như Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Úc và 

New Zealand bằng các chính sách hợp lý theo phân khúc thị trường. 

- Về chất lượng hàng hóa: Mặt hàng fillet định hình xác định là mặt hàng chiến lược đi 

vào phân khúc thị trường cấp cao. Đồng thời, Công ty cũng phân line sản xuất hàng fillet 

không định hình đi vào thị trường cấp thấp như Ukraine, Ai Cập, Ba Lan khi và một số 

nước khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm và thị trường. Đầu tư máy móc thiết bị đóng gói tự 

động nhằm đáp ứng nhu cầu hàng đóng gói nhỏ bán lẻ cho hệ thống siêu thị, đây là xu 

hướng mua hàng phổ biến trong những năm tới. 

 Mặt hàng phân bón: 

- Mặc dù giá cả phân bón trong năm 2010 tương đối ổn định, nhưng thị trường không 

sôi động do nguồn cung trong nước dồi dào, thị trường xuất khẩu bị chia sẻ do nhiều doanh 

nghiệp tranh giành khách hàng, thị phần, ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng, doanh thu của 

Công ty không đạt. Tuy nhiên đối với mặt hàng thuốc BVTV và phân vi sinh Dasvila ngày 

càng được thị trường trong nước ưa chuộng sử dụng bởi tính hiệu quả cao trong sản xuất 

nông nghiệp. Sản lượng tiêu thụ Dasvila vượt kế hoạch đem lại lợi nhuận cao trong kinh 

doanh. 

- Công ty đã đề ra các biện pháp để tiêu thụ nhanh hàng tồn kho và mua vào hợp lý khi 

giá cả thị trường đem lại hiệu quả, trong năm giá cả phân bón biến động không nhiều nhưng 

lại chứa nhiều rủi ro. Do vậy doanh thu năm 2010 đạt được từ mặt hàng phân bón đạt 188 tỷ 

đồng, chiếm 9,87% tổng doanh thu của Công ty. Lợi nhuận 15,1 tỷ đồng hoàn thành 100% 

kế hoạch đề ra. 

 Đầu tƣ kinh doanh – Bất động sản (DOCILAND): 
- Hiện nay, đang tiếp tục thực hiện thi công xây dựng văn phòng làm việc của Công ty 

Dasco và của Chi nhánh Docifood; Giám sát thi công kho lạnh 2.000 tấn tại chi nhánh 

Docifish; Đắp bờ lắng khu đất của Giồng Găng tại Tân Hồng; San lắp mặt bằng tại Nhà máy 

xay xát chế biến gạo Tam nông, dự kiến các hạng mục này sẽ hoàn thành trong quí I/2011. 

- Tiếp tục thực hiện kêu gọi đầu tư để lấp đầy Khu công nghiệp Sông Hậu sớm nhất, 

nhằm đem lại hiệu quả chung cho Công ty. 

3. Hoạt động đầu tƣ: 

Nhằm đáp ứng cho mục tiêu đầu tư để tăng trưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm, 

từng bước tăng dần đầu tư hạ tầng phục vụ cho quy trình sản xuất khép kín; tạo sức cạnh 

tranh cho đơn vị được thuận lợi hơn. Trong năm 2010 công ty đã tiến hành công tác đầu tư 

trên các lĩnh vực như sau:  

- Đầu tƣ vào Công ty liên doanh là Cty cổ phần Docitrans: Vốn điều lệ 15 tỷ đồng. 

Công ty đã góp đủ 4 tỷ đồng tương đương 26,67%/Tổng vốn điều lệ. 

- Đầu tƣ vào công ty con: 

 Công ty cổ phần Docifish: Vốn điều lệ 99 tỷ đồng. Công ty đã góp đủ 73,3 tỷ 

đồng đ tương đương 73,84%/Tổng vốn điều lệ. 

 Công ty cổ phần Tam Nông: Vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tỉ lệ vốn góp của 

Docimexco là 51%. Công ty đã góp 2,04 tỷ đồng tương đương 4,08%/Tổng vốn điều lệ. Số 

vốn còn phải góp thêm vào các năm sau là 23.46 tỷ đồng 

- Đầu tƣ hạ tầng khu công nghiệp, trong năm 2010 tổng giá trị nghiệm thu: 18 tỷ 

đồng, trong đó Ngân sách tỉnh Đồng Tháp đã giải ngân cho 02 hạng mục trên là: 9,2 tỷ đồng 
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- Đầu tƣ lắp mới hệ thống điện, cải tạo và mua sắm tài sản tại các vùng nuôi: 1,2 

tỷ đồng. 

- Sửa chữa cải tạo kho An Bình phục vụ sản xuất của Cty Dasco: 482 triệu đồng 

- Đầu tƣ các dự án Nhà máy chế biến gạo: ứng tiền bồi hoàn và giải phóng mặt 

bằng cho Dự án Nhà máy gạo Bắc Sông Xáng với số tiền 2,1 tỷ đồng. Nộp tiền sử dụng đất 

co Dự án Giồng Găng số tiền là 4,2 tỷ đồng, chi phí khảo sát địa chất; khảo sát thiết kế san 

lắp mặt bằng là 156 triệu đồng. 

- Đầu tƣ xây dựng mới kho lạnh thủy sản 2.000 tấn: 19,3 tỷ đồng. 

- Đầu tƣ mua sắm, nâng cấp máy móc thiết bị phục vụ sản xuất KD sản phẩm 

lúa gạo nhƣ: Máy tách màu, tách thóc, máy nén khí, hệ thống điện, trạm biến áp, xe chở 

tiền và các máy móc thiết bị khác phục vụ chế biến gạo tổng cộng là 11 tỷ đồng. 

4.  Hoạt động tài trợ: 

- Vốn huy động từ các ngân hàng: 

Trong năm qua, công ty đảm bảo được nguồn vốn huy động phục vụ cho sản xuất 

kinh doanh một cách đầy đủ; đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các hoạt động thu mua 

nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Tổng vốn huy động từ các ngân hàng: 1.765,83 tỉ đồng và  

tổng số tiền thanh toán nợ vay là: 1.676,68 tỉ đồng. 

Dư nợ cao nhất: 475,8 tỷ đồng. 

Dư nợ thấp nhất: 337,5 tỷ đồng. 

Do đặc thù của ngành hàng kinh doanh có mang tính chất thời vụ. Vì thế những 

tháng có số dư nợ ngân hàng cao thường rơi vào các tháng 4,5,6 và các tháng 8,9,10. Tuy 

nhiên, công ty vẫn đảm bảo luân chuyển được việc vay và trả nợ ở mức độ phù hợp, không 

có nợ đọng. Chính vì thế cũng góp phần tạo được lòng tin từ phía các ngân hàng đối với 

công ty. 

- Chính sách hỗ trợ lãi suất của chính phủ: 

Công ty được hưởng hỗ trợ lãi suất 2% năm theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà 

nước đối với hoạt động thu mua và kinh doanh nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong năm 

2010, tổng số lãi được hỗ trợ tương đương: 3,1 tỷ đồng. 

Thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN: Trong năm 2010, công ty đã thực hiện tốt 

nghĩa vụ thuế, cụ thể đã nộp 38 tỷ đồng. 

- Hoạt động mua bán ngoại tệ:  

Bằng cách thức vận dụng linh hoạt các biện pháp phòng ngừa rủi ro chênh lệch tỉ giá; 

với các hợp đồng quyền chọn mua, bán ngoại tệ; hợp đồng kỳ hạn… trong năm 2010 đã thu 

được khoản lãi chênh lệch tỉ giá mua bán ngoại tệ tương đương 16,7 tỷ đồng. 

5. Hoạt động Marketing 

- Công tác marketing trong năm 2010 chủ yếu nhắm vào mục tiêu là giữ vững thị 

trường và khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng thị trường có chọn lọc. Trong năm 

2010, Công ty tập trung quảng bá hình ảnh và thương hiệu công ty Docimexco trên các tạp 

chí thương mại, tập san chuyên ngành. Bên cạnh đã làm tốt công tác marketing thông qua 

việc kết hợp với các chi nhánh như Docifood, Docifish, Dasco và Dociland nhằm tham gia 

các chương trình do các đơn vị bên ngoài tổ chức. Bộ phận marketing của từng đơn vị đã 

tích cực hoạt động có hiệu quả. 

- Tham gia các hội chợ về xây dựng và đầu tư, đây là cơ hội để quảng bá và kêu gọi 

đầu tư vào khu công nghiệp Sông Hậu.  
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- Tham gia hội chợ triển lãm ngành thuỷ sản trong và ngoài nước như Vietfish, ESE, 

Conxemar, Hàn Quốc và Dubai… mở rộng thương hiệu tại các thị trường này và tìm kiếm 

khách hàng mới tại các thị trường tiềm năng.  

- Về thương mại điện tử, đã đăng ký tham gia giao dịch trên website Alibaba để các 

nhà nhập khẩu tìm kiếm đối tác theo từng chuyên ngành một cách thuận tiện.     

- Trong năm 2011, Phòng KHKD&Marketing tiếp tục hoàn thiện và nâng cao công tác 

marketing đặc biệt là marketing quốc tế nhằm theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường các 

mặt hàng Công ty đang sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực chuyên viên marketing 

nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu.  

6. Chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2011 

Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và Lợi nhuận cho năm 2011 

Thực hiện Kế họach Tỷ tệ %

2010 2011 2011/2010

I Doanh thu Tr.đồng 1,841,138 3,633,159 197%

1 Lương thực " 1,047,768 1,995,620 190%

2 Đầu tư, KD bất động sản, KCN SH " 3,152 19,896

3 Chế biến thủy sản, thức ăn thủy sản " 480,434 1,273,232 265%

4 Phân bón " 168,222 344,411 205%

5 Mặt hàng khác " 141,562

II Lợi nhuận trƣớc thuế Tr.đồng 77,631 75,000 97%

STT Ngành hàng ĐVT

 

 Doanh thu của ngành Đầu tư, KD BĐS, KCN SH thực hiện năm 2010 

không đáng kể. 

 Doanh thu từ mặt hàng khác của năm 2010 chủ yếu là thức ăn thủy sản, 

trong phần KH năm 2011 đã gộp chung với ngành chế biến thủy sản. 

7. Biện pháp thực hiện những mục tiêu đề ra 

- Mặt hàng Gạo: đối với các hợp đồng đã ký từ năm 2010 (hợp đồng tập trung) được 

chuyển sang giao hàng trong quí I/2011, đa số là giá thấp nên cân nhắc thu mua khi có 

thông báo giao hàng để hạn chế thiệt hại vì lãi suất cao. 

 Theo dõi diễn biến thị trường để đàm phán, ký kết hợp đồng với hiệu quả tốt nhất 

và hạn chế thấp nhất rũi ro khi có biến động giá. 

- Thủy sản: Xác định khách hàng chiến lược, giữ vững hệ thống khách hàng hiện có 

và khai thác tối đa nhu cầu mua hàng của các khách hàng nay. Tích cực tìm kiếm khách 

hàng mới. 

 Tiến hành các thủ tục để được xuất khẩu vào thị trường Mỹ.   

 Chính sách giá cả theo sản lượng, theo từng khách hàng, mạnh dạn ký các hợp 

đồng dài hạn theo nhu cầu; Cố gắng giảm tối thiểu việc bán hàng trả chậm, rút ngắn thời 

gian thanh toán.  

 Kiểm soát chặt chẽ qui trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm 

 Tăng cường kiểm tra, quản lý chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm. 

- Phân bón – Thuốc BVTV: Tích cực tìm đối tác có năng lực phù hợp để tiêu thụ 

những mặt hàng truyền thống của Công ty đang kinh doanh, đẩy mạnh quan hệ với các thị 

trường nước ngoài để nâng cao giá  trị xuất khẩu . 
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 Lên kế hoạch cân đối nhập khẩu chi tiết các loại phân bón mà Công ty đang giữ 

thế mạnh ngay từ bây giờ và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu để cung cấp cho khu vực và xuất 

khẩu . 

  Phát huy thế mạnh của Công ty về uy tín chất lượng từ sản phẩm phân vi sinh 

Dasvila và thuốc BVTV, mở rộng thị trường tiêu thụ tại các tỉnh ĐBSCL . 

- Nắm vững thông tin thị trường bằng cách theo dõi sát diễn biến thị trường (hàng 

ngày) thông qua các kênh thông tin chuyên nghiệp hơn. Tham gia các diễn đàn kinh tế, 

thương mại quốc tế mang tính chất chuyên ngành sẽ mang lợi về mặt thông tin thương mại 

toàn cầu. Công ty đã và sẽ đăng ký tham gia làm thành viên của các tổ chức như Gafta (Rice 

Trade), Alibaba (Marketing, and News)...  Tuy nhiên Công ty phải nâng cao trình độ và kỹ 

năng của người lao động để có thể thu thập thông tin và tham gia các hoạt động marketing 

chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.   

- Nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cả sản lượng và chất lượng (quality 

control): những rủi ro nội bộ như tình trạnh thiếu hàng giao khi đơn hàng đến thời hạn, hàng 

giao không đúng chất lượng, không đúng chủng loại họặc vi phạm về tiêu chuẩn kỹ thuật ...  

- Xây dựng đội ngũ chuyên viên có khả năng đánh giá tình hình thị trường tiền tệ và 

tài chính nhằm đưa ra dự báo chính xác hơn cung cấp cho công tác quản trị và thương mại 

quốc tế.   

8. Các dự án đầu tƣ dự kiến 

 Công ty dự kiến sẽ đầu tư các máy móc trang thiết bị và mở rộng nhà máy trong năm 

2011 cụ thể như sau: 

 

Stt Tên công trình đầu tƣ 

Thƣc hiện trong 

năm 2010  

 

Kế hoạch năm 2011 

Dự kiến tổng 

mức đầu tƣ 2011  

(ĐVT: 1.000VNĐ)  

1 Nhà làm việc Chi nhánh 

Docifood 

Hoàn thành 90% Hoàn thiện trong Quý 

1/2011 
2.300.000 

2 Nhà máy chế biến gạo Giồng 

Găng  

 Giai đoạn 1 70.000.000 

3 Xây dựng mới VP làm việc 

Food 2 

 Quý 4/2011 sẽ triển khai 

đầu tư 
 
 

800.000 

4 Cải tạo và xây dựng mới kho 

tại Food 2 

 Quý 4/2011 sẽ triển khai 

đầu tư  
2.700.000 

5 Các hạng mục tại KCN Sông 

Hậu (san lấp nền, xây dựng 

cổng tường rào, nhà điều hành, 

cống thu gom nước thải, khu 

xử lý nước thải tập trung, hệ 

thống điện chiếu sáng,…) 

- San lấp nền theo 

tiến độ thuê đất 

của nhà đầu tư.  

- Tường rào hoàn 

thành cuối năm 

2010. 

 

Đầu năm 2011 sẽ tiếp tục 

đầu tư xây dựng các hạn 

mục: khu xử lý nước  thải,  

cống thu gom nước thải tập 

trung và hệ thống điện chiếu 

sáng nhà điều hành. 

21.285.000 

6 Nhà làm việc Dasco Hoàn thành 70%  30% còn lại sẽ hoàn thành 

cuối Quý 1/2011 
2.200.000 

7 Kho lạnh, 2 băng chuyền IQF 

và máy đóng gói tự động 

 Sẽ hoàn thành cuối tháng 

3/2011 
25.000.000 

và 480.284 USD 

 

 Các dự án điển hình trong năm 2011 như sau: 
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 Dự án đầu tƣ xây dựng kho lạnh: Hoàn thành và đưa vào sử dựng vào cuối quí 

1/2011.  

 Đầu tƣ 2 băng chuyền IQF và máy đóng gói tự động: Sẽ được tiến hành lắp đặt 

sau khi đưa vào sử dụng kho lạnh theo kế hoạch. 

 Dự án nhà máy chế biến gạo Giồng Găng: Nhằm đảm bảo vào tháng 10/2011 Công 

ty có đủ điều kiện để xuất khẩu gạo theo qui định của Chính phủ, hiện nay Công ty đang 

triển khai để hoàn thành Nhà máy xay xát và chế biến lúa, gạo tại Giồng Găng giai đoạn 1 – 

Công suất xay xát tối thiểu 10 tấn/h, dự kiến tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 khoảng cuối quí 

3/2011. Mặt khác sau khi đầu tư dự kiến nâng công suất kho chứa lên được 13.000 tấn. 

IV. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010. 

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 được tiến hành một cách chủ động theo qui định 

của pháp luật và điều lệ của Công ty, cụ thể: 

- Trưởng ban đã tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT. Tại các cuộc họp đã tích cực tham 

gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề: Tổng kết và xác lập kế hoạch, tham gia bàn bạc thực 

hiện chủ trương mở rộng qui mô hoạt động SXKD. 

- Kiểm tra báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm. 

- Kiểm tra việc thực hiện quy trình sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

- Xem xét tính hợp lý của các qui định và qui trình luân chuyển chứng từ kế toán. 

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo qui định của pháp luật (bao gồm: 

nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác). 

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu 

tư. 

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng giám 

đốc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. 

- Trong năm 2010 Ban kiểm soát đã trực tiếp kiểm tra số liệu và làm việc với Chi nhánh 

Docifood, chi nhánh Docifish, để xem xét quá trình hoạt động SXKD của đơn vị, đóng góp 

ý kiến nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh của các đơn vị.  

- Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty đến hết năm 2010, tất cả các 

hoạt động này đều tuân thủ theo qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty Cổ phần 

DOCIMEXCO, Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2010 được lập phù hợp với 

chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. 

 

2. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM TÀI CHÍNH KẾT 

THÚC NGÀY 31/12/2010: 

Qua thẩm tra, BKS thống nhất với các số liệu theo báo cáo tài chính năm 2010 đã được 

Công ty Tƣ vấn và kiểm toán CA&A phát hành ngày …. tháng …. năm 2011. 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 

                                                                            

                                                                                      ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 

1 Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ            1.570.846              1.841.138  

2 Giá vốn hàng bán            1.448.315              1.640.572  

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ               122.531                 200.566  

4 Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính                 92.373                   60.660  

5 Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính                 36.439                   61.698  
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6 Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính                 55.934                  (1.038) 

7 Chi phí bán hàng                 63.719                   61.547  

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp                 47.981                   62.755  

9 Doanh thu khác                   1.283                     7.391  

10 Chi phí khác                      320                     4.761  

11 Lợi nhuận khác                      963                     2.630  

12 Lợi nhuận trước thuế                 67.728                   77.682  

13 Thuế thu nhập phải nộp                 15.989                   20.528  

14 Lợi nhuận sau thuế                 51.739                   57.154  

15 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu                   5.595                     4.478  

16 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu                   2.500                     3.500  

 

3. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY. 

3.1. Đối với HĐQT: 

- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng 

qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm 

bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. 

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ hàng quý để xây dựng chương trình hoạt 

động công tác quí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực 

hiện kết quả kinh doanh của Công ty, chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà 

Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, Hội đồng quản trị đã thể hiện sự vững vàng trong công tác 

quản lý doanh nghiệp và đã đạt được kết quả mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

- Trong năm 2010, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào của các 

thành viên hội đồng quản trị dẫn đến gây thiệt hại cho Công ty. 

- Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá của Hội đồng quản trị tại báo cáo thường niên 

năm 2010.  

3.2. Đối với hoạt động quản lý điều hành của Tổng giám đốc: 

- Đã thực hiện theo đúng các qui định hiện hành của Pháp luật nhà nước, điều lệ tổ chức 

hoạt động của Công ty, các nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty và chỉ đạo của chủ 

tịch HĐQT Công ty. 

- Năm 2010, Công ty đã sử dụng hoàn thiện phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập 

nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành, thực hiện đúng các qui định của 

Luật kế toán, việc lập và luân chuyển chứng, sử dụng và bảo quản chứng  từ kế toán nhìn 

chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế 

toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu qui định của chế độ kế toán hiện hành. 

 

* Ban kiểm soát Công ty cổ phần DOCIMEXCO có ý kiến nhƣ sau: 

1. Đề nghị Công ty Cổ phần Docifish cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án kho 

lạnh, đầu tư lắp đặt thêm băng chuyền IQF nhằm nâng cao công suất hoạt động, nhiên cứu 

mở rộng sản xuất thêm mặt hàng giá trị gia tăng, mở rộng thêm vùng nuôi để tiêu thụ thức 

ăn thuỷ sản do Công ty sản xuất và đồng thời sẽ chủ động hơn cho nguyên liệu phục vụ sản 

xuất thuỷ sản xuất khẩu của Nhà máy Docifish. Đối với hàng thuỷ sản xuất khẩu cần mở 

rộng thêm thị trường sang Hoa Kỳ, Trung Đông, Arập… đa dạng hoá khách hàng để nhà 

máy hoạt động hết công suất, đạt hiệu quả cao hơn, dối với các mặt hàng cá vụn, dạt, phụ 

phẩm nên tìm kiếm thêm nhiều khách hàng để có cạnh tranh về giá nhằm đạt hiệu quả tốt 
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nhất, cần đưa ra chính sách nợ hợp lý nhằm tránh tình trạng bị khách hàng chiếm dụng vốn, 

đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm thức ăn thủy sản. 

2. Nghiên cứu quảng bá mạnh hơn nữa thương hiệu phân vi sinh DASVILA của 

Công ty DASCO, vì hiện tại còn rất nhiều vùng trong dân chưa biết và chưa sử dụng. 

3. Đôn đốc việc thực hiện các dự án (mục đích mở rộng sản xuất kinh doanh trong 

ngành gạo), để xây dựng vùng nguyên liệu gạo tập trung chất lượng ổn định phù hợp với 

nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, đối với hợp đồng tập trung cần 

theo dõi bám sát tình hình phân bỗ chỉ tiêu của Hiệp hội, chủ động liên hệ với Tổng Công ty 

Lương Thực Miền Nam để đưa ra kế hoạch xuất hàng cụ thể nhằm chủ động trong khâu thu 

mua nguyên liệu, tái chế và xuất hàng đạt hiệu quả tốt hơn. 

4. Hiện nay lãi suất ngân hàng luôn biến động, do đó trong khâu thu mua nguyên liệu 

cần phải tính toán và đưa ra chính sách mua và tạm trữ hợp lý nhằm giảm giá thành, tăng 

hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

 

4/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2011 có những nội dung như sau: 

- Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt 

động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. 

- Trong năm 2011 Ban kiểm soát sẽ tiến hành thực hiện chức năng nhiệm vụ của 

Ban, thời gian và nội dung cụ thể sẽ được thông báo đến HĐQT, Tổng giám đốc điều hành 

và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho quá trình kiểm soát. 

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011. 

- Kiểm tra tình hình trả lương và các chế độ cho người lao động. 

- Kiểm tra các công tác khác (nếu có). 

 

V. Báo cáo tài chính 

(Đính kèm theo Báo cáo.) 

VI. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

(Đính kèm theo Báo cáo.) 

VII. Các công ty có liên quan: 

 1. Danh sách những công ty con của Công ty: 

 

Stt Tên Công ty Số CNĐKKD 
Vốn điều lệ 

(đồng) 

Tỷ lệ nắm 

giữ (%) 

1 

Công ty TNHH một thành 

viên Dịch vụ phát triển nông 

nghiệp Đồng Tháp (Dasco) 

1400294469 10.080.000.000 100% 

2 Công ty cổ phần Tam Nông 1401188495 10.000.000.000 51% 

3 Công ty cổ phần Docifish 1401300820 99.228.900.000 73,84% 

a. Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ phát triển nông nghiệp Đồng Tháp 

(Dasco) 

Công ty Dasco tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước với tên là Công ty Dịch vụ phát triển 

nông nghiệp Đồng Tháp. Đến cuối tháng 12/2009 được Công ty cổ phần Docimexco mua lại 

100% vốn điều lệ và chuyển thành Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ phát triển nông 

nghiệp Đồng Tháp. 
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Tên đầy đủ: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ phát triển nông nghiệp 

Đồng Tháp 

Tên tiếng Anh: Dong Thap Agrilcultural Service Company Limited 

Tên viết tắt: DASCO 

Nhân sự: 87 người 

Trụ sở chính: 252- Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp. 

Điện thoại: 067.3877939 /067.3875879 

Fax: 067.3873979 /067.3875089 

Email: dasco@docimexco.com  

Website:  http://www.dasco.vn 

Hoạt động kinh doanh chính:  Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các loại phân bón, sản 

xuất phân vi sinh, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật; 

Bảng kết quả kinh doanh năm 2008, 2009 và 2010 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Doanh thu thuần 291.484 178.545 168.222 

Lợi nhuận trước thuế 1.015 4.114 15.306 

Nguồn: BCTC năm 2008, 2009 và 2010 của Dasco   

b. Công ty cổ phần Docifish 

 Ngày 27/9/2010 Công ty góp vốn thành lập Công ty TNHH Docifish, chuyên sản 

xuất chế biến thủy sản, với vốn điều lệ ban đầu là 35 tỷ đồng. Đến ngày 11/11/2010 đã sáp 

nhập các Công ty TNHH Domyfeed và Công ty TNHH một thành viên Docifarm vào Công 

ty TNHH Docifish. Đến ngày 31/12/2010 Công ty TNHH Docifish tiến hành cổ phần hóa 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Docifish. Vốn điều lệ là 

99.228.900.000 đồng, trong đó Docimexco chiếm 73,84%.  

Tên đầy đủ: Công ty cổ phần Docifish 

Tên tiếng Anh: Docifish Corporation 

Nhân sự: 1.250 người 

Trụ sở chính: Khu C, Khu công nghiệp SaĐéc, xã Tân Khánh Đông, TX SaĐéc, 

Đồng Tháp 

 Hoạt động kinh doanh chính: Chế biến thủy sản, chế biến thức ăn 

thủy sản và nuôi trồng thuỷ sản. 

 Do Công ty cổ phần Docifish mới hoàn thành sáp nhập Docifarm và Domyfeed trong 

tháng 11/2010 và chuyển thành công ty cổ phần trong tháng 12/2010 nên kết quả kinh 

doanh sẽ được tính từ 27/9/2010 đến 31/12/2010.  

Bảng kết quả kinh doanh năm 2010 

    Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2010 

Doanh thu thuần 149.614 

Lợi nhuận trước thuế 599 

    Nguồn: BCTC năm 2010 của Docifish   

mailto:dasco@docimexco.com
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c. Công ty cổ phần Tam Nông: 

 Công ty cổ phần Tam Nông được thành lập tháng 02/2010 trên cơ sở góp vốn của 03 

cổ đông sáng lập, trong đó Công ty cổ phần Docimexco góp 51% vốn điều lệ. Cho đến nay, 

Công ty này vẫn đang thực hiện xây dựng Nhà máy và kho tàng nên chưa thực hiện kinh 

doanh, trong năm chưa có doanh thu. 

2. Danh sách Công ty liên doanh, liên kết:  

         Không có 

VIII. Tổ chức và nhân sự 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 



 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

 

P. KD & 
MARKETING 

P. TÀI 

CHÍNH 

KẾ 

TOÁN 

VP ĐẠI 

DIỆN 

TP.HCM 

P.NHÂN 

SỰ 

HÀNH 

CHÍNH 

P.KẾ 

HOẠCH 

TỔNG 

HỢP  

CN 

DOCIFISH 

CN 

DOCIFOOD 

CN 

DOCILAND 

CN 

DOCITRADE 

CÔNG TY 

DASCO 

Công ty CP 

DOCIFISH 

 

Công ty CP 

NN Tam Nông 

 



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:  

a. Ông LÊ TRƢỜNG SƠN – Tổng Giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 1963 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác từ năm 2001 đến nay: 

 03/2001 – 03/2006 Công ty Thương nghiệp XNK tổng hợp 

Đồng Tháp – Phó Giám đốc kiêm Giám 

đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

 03/2006 – 7/2007 Công ty thương nghiệp XNK Tổng hợp 

Đồng Tháp, Phó  giám đốc Công ty kiêm 

Giám đốc Xí nghiệp xuất nhập khẩu thủy 

sản Sa đéc  

 7/2007 -  2/2008  Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần 

DOCIMEXCO 

 2/2008 – 02/2009 Tổng giám đốc Công ty cổ phần lương 

thực – thực phẩm Vĩnh Long  

 02/2009 - đến nay Công tác tại Công ty cổ phần Docimexco 

– Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Công ty. 

b. Ông PHẠM VĂN DŨNG – Phó Tổng Giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 05/10/1958 

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế 

Quá trình công tác từ năm 2001 đến nay: 

 04/2001 – 06/2007 Công ty thương nghiệp XNK Tổng hợp 

Đồng Tháp – Phó Giám đốc Công ty. 

 07/2007 – đến nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám 

đốc Công ty cổ phần Docimexco. 

c. Ông HÀ XUÂN LONG - KẾ TOÁN TRƢỞNG: 

Sinh năm: 1976 

 

Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế 

Quá trình công tác từ năm 2001 đến nay: 

 2001-2005 

 

 2005-2006 –

 

 2006-2007 

 

 2007-Nay 
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3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: Không có 

4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lƣơng, thƣởng của Ban Tổng Giám 

đốc và các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc 

Stt Chức danh Tổng thu nhập năm 

2010 

Chế độ xe ô tô riêng Ghi chú 

1 Tổng Giám đốc  1.081.434.270 đồng Có  

2 Phó Tổng Giám đốc  861.062.605 đồng Có  

 

5. Số lƣợng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với ngƣời lao động: 

- Tổng số lao động toàn Công ty thời điểm đầu năm 2010: 1.347 người 

- Thay đổi trong năm do tách ra, bàn giao Chi nhánh Docifish, Công ty Docifarm và các 

đơn vị khác: 1.156 người; Thu mới: 15 người  

- Tổng số lao động có mặt đến 31/12/2010: 191 người  

- Giải quyết chấm dứt HĐLĐ: 04 người; hết tuổi lao động: 02 người 

Các chính sách đối với người lao động 

 Chính sách tuyển dụng, lương thưởng, phúc lợi 

- Vào đầu hàng năm, người quản lý Công ty và người lao động được Công ty 

trang bị quần, áo với mức 1.000.000 đồng/người. 

- Đối với người lao động được tuyển dụng trong quí 1 hàng năm thì được trang 

bị quần, áo với mức 1.000.000 đồng/người. 

- Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty đến các ngày lễ, tết trong năm  

Tổng giám đốc Công ty xem xét thưởng hoặc tặng quà cụ thể như sau: Ngày lễ 30/4 và 

1/5, ngày lễ Quốc khánh 2/9, Tết nguyên đán, Tết dương lịch. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, 

Tết Trung thu: chi một phần quà 100.000 đồng/cháu. Ngày lễ 8/3 tặng quà cho nữ lao 

động. 

- Hàng năm khi hội đủ các yếu tố cần thiết về thời gian, công việc và kinh phí 

Công ty tổ chức đi tham quan du lịch hoặc chi tham quan du lịch ít nhất 01 lần. Công ty 

cũng đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo như quy định của Nhà nước.  

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, 

Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trƣởng: Không có 

 

IX. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát: 

+Hội đồng quản trị có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm Tổng giám 

đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

+Ban kiểm soát có 03 thành viên không tham gia điều hành Công ty. 

-Giới thiệu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán 

trƣởng.  
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a. Ông PHẠM VĂN ĐƢỢC : Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Năm sinh :1958 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật – Cử nhân Quản trị kinh doanh 

b. Ông PHẠM VĂN PHÁT : Thành viên Hội đồng quản trị 

Năm sinh : 1963 

Trình độ chuyên môn : Trung cấp kinh tế 

c. Ông LÊ TRƢỜNG SƠN : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

Năm sinh : 1963 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

d. Ông PHẠM VĂN DŨNG : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

Năm sinh : 1958 

Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế 

e. Ông LƢU NGUYỄN ANH TUẤN: Thành viên Hội đồng quản trị 

Năm sinh : 1972 

Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế 

f. Ông LÊ NGỌC ĐĂNG : Thành viên Hội đồng quản trị 

Năm sinh : 1972 

Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế 

g. Ông ANTHONY NGUYỄN : Thành viên Hội đồng quản trị 

Năm sinh : 1968 

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế, Thạc sỹ hóa công nghệ 

h. Ông TRANG HỮU NGHĨA: Trưởng Ban kiểm soát 

Năm sinh :1971 

Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế 

i. Ông NGUYỄN THỊ DUNG : Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh : 1954 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính kế toán 

j. Ông ĐINH THIỆN HIỀN : Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh : 1969 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính kế toán 

k. Ông HÀ XUÂN LONG : Kế toán trưởng 

Năm sinh : 1976 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế 

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/3/2010 Công ty đã tiến 

hành chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 là 432.000.000 

đồng. Trong đó mức thù lao cụ thể: 

Chức danh Mức thù 

lao/đồng/tháng 

Thành viên HĐQT 

Trưởng ban kiểm soát 

4.000.000 

4.000.000  



CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011    26 
 

Thành viên Ban kiểm soát 2.000.000 

 

Tổng  thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT là: 336.000.000 đồng. 

Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát (3 thành viên) là: 96.000.000 đồng. 

- Thông tin về các giao dịch cổ phần của công ty của các thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát: 

 

Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ 

Số lƣợng 

cp trƣớc 

giao dịch 

Thực hiện 
Ngày công 

bố 

Số lƣợng 

cp sau 

giao dịch 

1.  Phạm Văn Phát  T.V HĐQT 787.342 -787.342 16/04/2010 - 

2.  Phạm Văn Được Ctịch HĐQT 4.200 -4.200 16/04/2010 - 

3. Lưu Nguyễn Anh Tuấn T.V HĐQT 787.342 -787.342 16/04/2010 - 

4. Lê Trường Sơn TGĐ 2.660   2.660 

5. Phạm Văn Dũng Phó TGĐ 4.200   4.200 

6. Hà Xuân Long 
Kế toán 

trưởng 

4.480 12.000 27/01/2010 16.480 

 -10.000 25/03/2010 6.480 

 700 28/07/2010 7.180 

7. Nguyễn Thị Dung T.V BKS 

6.580    

 2.500 27/01/2010 9.080 

8. Đinh Thiện Hiền 

T.V BKS 3.080 2.500 27/01/2010 5.580 

  -1.400 14/04/2010 4.180 

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã đƣợc ký kết với công ty của thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những ngƣời 

liên quan tới các đối tƣợng nói trên: Không có. 
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2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: 

- Cơ cấu cổ đông: 

 Số lƣợng cổ đông Số lƣợng cổ phần 

(cp) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn Nhà nước 01   2.675.960  20,27% 

Cổ đông ngoài công ty 153 9.818.997 74,39% 

Cổ đông nội bộ 238 705.043 5,34% 

Tổng cộng 392 13.200.000 100% 

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung: 

STT Họ và tên: Địa chỉ  
Số lƣợng 

cổ phần 

Tỷ lệ sở 

hữu % 

1 
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh 

vốn Nhà nước 
 

  

2.675.960  
20,27% 

2 
Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển Nguyễn Kim 

Số 01-05 Trần Hưng 

Đạo, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Q1, TP HCM 

  

6.381.387  
48,34% 

-Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông sáng lập: 02 cổ đông sáng lập là ông Phạm Văn 

Phát và ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình. Hiện 

nay chỉ còn 01 cổ đông sáng lập là UBND tỉnh Đồng Tháp (Nay đã chuyển cho Tổng 

công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước) 

- Cổ đông nƣớc ngoài: Không có 
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PHỤ LỤC 

01
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