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THÔNG ĐIỆP HĐQT 

Kính thưa Quý Cổ đông, Quý Khách hàng và Đối tác! 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn thì năm 2015 Việt Nam được đánh giá là 

điểm sáng hiếm hoi của khu vực châu Á khi đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, lạm phát được 

kiềm chế ở mức thấp. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh cũng đang dần được cải thiện 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư và phát triển với việc 

đàm phán và ký kết thành công nhiều hiệp định FTA và tham gia AEC. Nhiều văn bản luật 

cũng được điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với sự hội nhập ngày một sâu rộng của Việt Nam vào 

thị trường thế giới. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, tốc độ tái cơ cấu còn chậm và sức cầu 

chưa được cải thiện rõ rệt đã gây không ít bất lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn 

vay và tiêu thụ thành phẩm. Tâm lý đầu tư trở nên e dè do ảnh hưởng từ những biến động 

của thị trường Trung Quốc cũng như giá dầu và tình trạng bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới. 

Giữa những thuận lợi và khó khăn chung, bản thân Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền 

Nam đã không ngừng nỗ lực đầu tư xây dựng, cải tiến dây chuyền công nghệ, tăng cường 

hiệu quả quản lý và đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng nhằm khai thác tối đa những 

điều kiện sẵn có, nâng cao quy mô và hiệu quả sản xuất của Công ty. Kết thúc năm 2015, 

doanh thu thuần của công ty đạt 1.546 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 

đạt 133 tỷ đồng, lần lượt vượt 7,76% và 15,97% so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, công 

ty cũng tích cực lập, triển khai phương án di dời 3 Nhà máy nằm trong KCN Biên Hòa 1 để 

chuẩn bị sẵn sàng thực hiện di dời theo chủ trương của Nhà nước. Tháng 03 năm 2015, cổ 

phiếu của công ty đã được niêm yết trên sàn HOSE, đây là một bước tiến lớn để công ty tiếp 

cận nhiều hơn với các nhà đầu tư, mở rộng kênh đầu tư vốn, tạo sự chủ động hơn cho công 

ty trong việc đầu tư máy móc thiết bị, phát triển cơ sở hạ tầng cũng như sẵn sàng cho các kế 

hoạch mở rộng và phát triển.  

Năm 2016 được dự báo sẽ là một năm tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Hiệp định TPP được 

ký kết tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài; thể chế kinh tế thị trường đang dần được 

hoàn thiện với việc cải thiện dần môi trường kinh doanh; lạm phát tiếp tục được kiểm soát... 

đây sẽ là những yếu tố giúp doanh nghiệp định hình chiến lược tăng trưởng, cải thiện năng 

suất tổng thể của nền kinh tế. Song bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh đang ngày một trở 

nên gay gắt trong bối cảnh hội nhập, cộng với việc hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan 

trên thị trường đã ảnh hưởng không ít đến kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam đặt mục tiêu tiếp tục ổn định sản xuất, phát huy 

tối đa công suất các nhà máy để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu hóa chất trong năm. Công tác 

đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu vào, tìm kiếm mở rộng thị trường và chăm sóc khách 

hàng chu đáo cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm củng cố vững chắc uy tín, tạo ra lợi thế cạnh 

tranh cho công ty.  

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Lãnh đạo 

các cấp và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; sự đoàn kết nỗ lực của toàn thể CBCNV; sự gắn bó 

lâu dài của các Quý Khách hàng và Đối tác; đặc biệt là sự ủng hộ, tin tưởng của Quý Cổ đông 

trên mỗi chặng đường phát triển của Công ty. Trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo sẽ nỗ lực hết 

sức mình để tiếp tục đưa công ty đến những thành công mới, xứng đáng với sự tin tưởng của 

Quý vị. 

Trân trọng, 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
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Công ty tập trung mọi nỗ lực để 

duy trì và ổn định sản xuất nhằm 

phục vụ yêu cầu cấp bách của nền 

kinh tế theo những chỉ tiêu pháp 

lệnh của Nhà nước.  

Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam 

được thành lập vào ngày 21/07/1976 

theo Quyết định số 240/HC của Tổng 

Cục Hóa Chất bao gồm 04 đơn vị trực 

thuộc là Nhà máy Hóa Chất Biên Hòa 

(VICACO), Nhà máy Hóa Chất Tân Bình 

(COPHATA), Nhà máy Hóa Chất Đồng 

Nai và Nhà máy Hóa Chất Thủ Đức. 

1986 – 1996  

Mở đầu công cuộc đổi mới đất 

nước, tình hình sản xuất kinh 

doanh của Công ty tăng trưởng 

đều đặn, thị trường ngày càng mở 

rộng.   

Ngày 13/02/1993 Bộ Công nghiệp 

nặng ra Quyết định số 64/CNNg/TC về 

việc thành lập lại Công ty Hóa chất Cơ 

bản miền Nam và các đơn vị trực 

thuộc.  

2006 đến nay 

Công ty bước vào giai đoạn phát 

triển mạnh mẽ, duy trì mức tăng 

trưởng tốt. Hoạt động đầu tư 

được đẩy mạnh một cách toàn 

diện nhằm khai thác tối đa lợi thế 

của công ty.   

Ngày 20/08/2012 Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam ban hành Quyết định số 

243/QĐ-HCVN về việc cổ phần hóa 

Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản 

miền Nam lấy thời điểm xác định giá 

trị doanh nghiệp là 0 giờ ngày 

01/10/2012.  

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN 

ngày 28/07/2013 của Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam về việc phê duyệt 

phương án và chuyển Công ty TNHH 

MTV Hóa chất Cơ bản miền Nam thành 

công ty cổ phần, Công ty đã thực hiện 

việc cổ phần hóa và hoàn tất việc tổ 

chức Đại hội cổ đông thành lập, chính 

thức hoạt động dưới hình thức Công ty 

cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp số 0301446260 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp thay 

đổi lần thứ 8 ngày 02/01/2014 với vốn 

điều lệ là 442 tỷ đồng. 

Vị thế công ty được nâng cao rõ 

rệt nhờ thành quả đạt được trong 

toàn bộ các lĩnh vực hoạt động.    

Từ ngày 01/01/2001, Công ty được 

Chính phủ công nhận trở thành doanh 

nghiệp Nhà nước hạng I. 

Thực hiện chủ trương sắp xếp lại các 

doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở 

hữu, ngày 11/07/2003 Thủ tướng 

Chính phủ ra Quyết định số 

138/2003/QĐ-TTg về việc chuyển đổi 

Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam 

thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên trực thuộc Tổng Công 

ty Hóa chất Việt Nam - nay là Tập đoàn 

Hóa chất Việt Nam.  

1976 – 1985 

1996 – 2006  
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NHỮNG THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 

Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty không ngừng cải tiến tư duy và công nghệ, 

nâng cao dịch vụ để luôn phát triển và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, hướng tới môi 

trường sản xuất xanh, sạch, an toàn và chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì 

vậy, các sản phẩm hóa chất vô vơ cơ bản của công ty luôn có chất lượng cao, giá cả phù hợp 

và thân thiện với môi trường, được khách hàng đánh giá cao. Bên cạnh đó, công ty còn được 

các cấp chính quyền ghi nhận những đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước 

với nhiều bằng khen và huân chương cao quý: 

 

 
 

 Năm 2003 

Công đoàn Công ty được Chủ tịch 

Nước trao tặng Huân chương Lao 

động Hạng Ba cho Thành tích xuất sắc 

trong công tác từ năm 1999 đến năm 

2002 

 

 
 

Năm 2006 

 Công ty được Thủ tướng Chính phủ 

tặng Bằng khen cho Thành tích 

trong công tác từ năm 2003 đến 

năm 2005 

 Năm 2004 

Công ty được Chủ tịch Nước trao tặng 

Huân chương Lao động Hạng Nhì cho 

Thành tích xuất sắc trong công tác từ 

năm 1999 đến năm 2003 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh chính 

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam có thể được chia 

thành 03 nhóm chính: 

 Hoạt động Sản xuất, Chế tạo: Đây là loại hình kinh doanh chủ yếu của công ty, bao gồm 

Sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; Sản xuất vật tư, thiết bị ngành hóa chất; 

Chế biến các sản phẩm muối ăn dùng trong thực phẩm; Gia công, chế tạo, lắp đặt thiết 

bị chuyên dùng, đường ống công nghệ và đường ống dùng trong ngành cấp thải nước 

công nghiệp (không chịu áp lực – trừ tái chế phế thải kim loại, xi mạ điện, luyện kim đúc). 

 Hoạt động Buôn bán: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành hóa chất; Lắp đặt 

thiết bị chuyên dùng, đường ống công nghệ và đường ống dùng trong ngành cấp thải 

nước công nghiệp (không chịu áp lực – trừ tái chế phế thải kim loại, xi mạ điện, luyện kim 

đúc). 

 Các hoạt động khác: chủ yếu bao gồm khai khoáng và thiết kế chuyên dụng: Khai thác và 

chế biến khoáng sản bauxite; Nghiên cứu, thiết kế dây chuyền sản xuất hóa chất; Thiết 

kế thiết bị sản xuất hóa chất (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 

Địa bàn kinh doanh 

Công ty tiêu thụ rộng khắp ở các tỉnh miền 

Trung – Tây Nguyên đến các tỉnh miền Tây 

Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh. Hiện nay Công 

ty đang từng bước mở rộng thị phần ra các 

nước trong khu vực. 
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Hóa chất vô cơ cơ bản 

Natri silicat các loại; 

Xút (NaOH) 20%-32%-45%-50%; 

Clor lỏng (Cl2); Phốtpho vàng (P4); 

Axít Clohydric (HCl) 20%-32%-35%; 

Axít Sunfuric (H2SO4) 50%-98%; 

Nhôm hydroxyt (Al(OH)3); 

Axít Phốtphoric (H3PO4). 

Các loại muối và hóa chất khác 

Natri Phốtphát (Na3PO4); 

Natri Dihydrôphốtphát (NaH2PO4); 

Diammonium Phốtphát – 

((NH4)2HPO4); 

Monoammonium Phốtphát – MAP 

(NH4)H2PO4; 

Magie Sunphat (MgSO4); 

Natri Silicate các loại; 

Canxi Clorua (CaCl2). 

Hóa chất xử lý nước 

Poly Aluminium Chloride –  

PAC 10%-17%; 

Phèn Nhôm sunfat 7%-15%-17%; 

Javel-Natri Hypoclorit (NaOCl); 

Dung dịch Sắt III Clorua 

(FeCl3) 38%-45%. 

Sản phẩm tiêu biểu 

Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh hóa 

chất vô cơ cơ bản với hơn 40 chủng loại sản phẩm. Xét về mặt giá trị sử dụng có thể chia ra 

thành 3 nhóm như sau 
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Axit Sunfuric kỹ thuật 

Dùng rộng rãi trong các ngành công 

nghiệp như sản xuất phèn lọc nước, 

ắc quy, luyện kim, chất tẩy rửa, chế 

biến dầu mỏ, phân bón, các sản 

phẩm gốc sunfat. 

Axit Sunfuric tinh khiết 

Dùng trong phòng thí nghiệm, công 

nghệ điện tử và sản xuất các sản 

phẩm chất lượng cao 

Poly Aluminium Chloride 

Dùng trong công nghệ xử lý nước 

sinh hoạt, nước thải công nghiệp, 

công nghiệp sản xuất giấy, dầu khí 

Nhôm sunfat lỏng và rắn 

Dùng trong ngành sản xuất giấy, lọc 

nước, dược phẩm 

Axít Phốtphoric – H3PO4 

Dùng trong công nghệ tẩy rửa, xi mạ. 

Nguyên liệu sản xuất phân bón, thủy 

tinh, gạch men, xử lý nước... 

Mono Kali Photphat - MKP 

Dùng lên men vi sinh trong sản xuất 

bột ngọt, men bánh mì, dùng làm 

phân bón vi lượng 
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Hóa chất 

Tân Bình 2 

 

Phòng 

Kế 

hoạch 

Kinh 

doanh 

 

Phòng 

Nhân 

sự 

Hành 

chính 

 

Phòng 

Kế 

toán 

Tài 

chính 

 

Phòng 

An 

toàn  

và Môi 

trường 

 

Phòng 

Công 

nghệ - 
Thiết 

bị 

 

Phòng 

Xây 

dựng 

 

Phòng 

Dự án 

 

P. Điện 

Đo 

lường - 

Điều 

khiển 

Tổng Giám Đốc 

Phó Tổng Giám 
đốc 

Phó Tổng Giám 
đốc 

Hội đồng Quản trị 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Ban Kiểm soát 

Phó Tổng Giám 
đốc 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH, BỘ MÁY QUẢN LÝ 

Mô hình quản trị  

Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Các văn bản pháp luật chi 

phối bao gồm: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và 

Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy định 

có liên quan đến các ngành nghề kinh doanh của Công ty. 

 Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có 

thẩm quyền cao nhất của Công ty. 

 Hội đồng quản trị: Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, thực 

hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam. 

 Ban Tổng giám đốc: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và 

quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, thực hiện những chiến 

lược và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. 

 Ban kiểm soát: Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty đồng thời chịu trách nhiệm trước 

ĐHĐCĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Bộ máy quản lý 
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Bộ máy quản lý  

Bộ máy quản lý của Công ty bao gồm: Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc, 08 phòng ban 

chức năng, và 05 đơn vị trực thuộc. 

 Tổng Giám đốc thực hiện các kế hoạch, các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị thông qua; chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản 

trị, Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám 

đốc là người đại diện trước pháp luật. 

 Phó Tổng Giám đốc là người hỗ trợ cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng 

Giám đốc về sự phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn; chủ động giải quyết các 

công việc được Tổng Giám đốc ủy quyền và phân công theo quy định của Điều lệ công ty, 

Quy chế quản lý nội bộ. 

 Các phòng ban thực hiện công việc theo chức năng chuyên môn, được xây dựng theo 

cơ cấu tinh giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức, điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc đạt hiệu quả và năng suất 

cao. Các phòng ban của Công ty bao gồm Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng Nhân sự 

Hành chính, Phòng Kế toán Tài chính, Phòng An toàn và Môi trường, Phòng Công nghệ - 

Thiết bị, Phòng Xây dựng, Phòng Dự án và Phòng Điện – Đo lường – Điều khiển. 

 Công ty hiện có 05 đơn vị trực thuộc, bao gồm: Chi nhánh Tân Bình, Nhà máy Hóa 

chất Biên Hòa, Nhà máy Hóa chất Đồng Nai, Mỏ Bô-xít Bảo Lộc và Nhà máy hóa chất Tân 

Bình 2. 

Các công ty con, công ty liên kết 

Tính đến thời điểm 31/12/2015, Công ty Cổ phần hóa chất Cơ bản Miền Nam có một công ty 

con và không có công ty liên kết. 

Chi tiết về công ty con của công ty như sau: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐTPHO VIỆT NAM 

Địa chỉ   : KCN Công nghiệp Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại : (020) 3863488 – 3863161 

Vốn điều lệ : 60.487.200.000 đồng 

Vốn điều lệ thực góp : 60.487.200.000 đồng 

Tỷ lệ góp vốn : 65,05% 

Lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh chính 

: Sản xuất Phốtpho vàng (P4) 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Công ty được thành lập nhằm mục đích huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu 

tư, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hóa chất cơ bản chủ yếu, tạo công ăn việc làm và 

thu nhập ổn định cho người lao động, đem lại nguồn lợi nhuận ngày càng tăng cho cổ đông, 

đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. Trên nền tảng 

phát triển ổn định của hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hóa chất cơ bản chủ 

yếu, Công ty sẽ cân nhắc việc đa dạng hóa ngành nghề, mở rộng hoạt động sản xuất kinh 

doanh khi có điều kiện thích hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển Công ty ngày 

càng vững mạnh. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Chiến lược thị trường: Khai thác thị trường theo chiều rộng (phát triển mạng lưới đại 

lý, mạng lưới phân phối đối với những sản phẩm hiện có) và chiều sâu (phát triển thêm 

khách hàng ở thị phần hiện tại); 

 Chiến lược sản phẩm: Tăng cường công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm để sản 

xuất ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường; 

 Tạo sự khác biệt thông qua năng lực cốt lõi: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO về môi 

trường. 

Các chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty 

Định hướng phát triển của Công ty là tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, mở rộng thị 

trường tiêu thụ và đảm bảo chất lượng sản phẩm với mục tiêu tiếp tục đầu tư mở rộng sản 

xuất nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường về các sản phẩm hóa chất cơ bản. Đây là 

nhóm sản phẩm có nhiều lợi thế, do đó công ty phát triển xu hướng tăng dần tỷ trọng các 

sản phẩm này trong cơ cấu doanh thu. Đây cũng là định hướng chung của ngành công nghiệp 

hóa chất. 

Quan điểm phát triển ngành theo Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 18/09/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt 

Nam đến năm 2020 đó là: 

 Phát triển công nghiệp hóa chất một cách bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển 

kinh tế - Xã hội của đất nước. 

 Phát triển công nghiệp hóa chất trên cơ sở huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước; 

sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu trong nước; đẩy mạnh thu 

hút đầu tư nước ngoài đối với các công trình có nhu cầu vốn lớn, đòi hỏi công nghệ cao 

mà trong nước chưa đáp ứng được; phát huy tiềm năng và thế mạnh của từng vùng, từng 

địa phương. 

 Đầu tư phát triển công nghiệp hóa chất trên cơ sở sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra các 

sản phẩm có chất lượng cao, giá thành cạnh tranh, bảo đảm môi trường sinh thái. 

Với lợi thế là một trong những doanh nghiệp sản xuất hóa chất cơ bản hàng đầu tại Việt Nam 

và có định hướng đầu tư mở rộng, tập trung phát triển các sản phẩm hóa chất cơ bản chủ 

yếu, Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam đang phát triển đúng định hướng của Chính 

phủ về phát triển ngành Công nghiệp Hóa chất. 
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Nhân lực là nguồn chủ đạo có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển của công ty. Với ý thức rằng 

trong bất cứ tập thể nào, người lao động sẽ cống hiến hết mình nếu công sức 

của họ được tôn trọng và ghi nhận một cách xứng đáng, Công ty luôn chú 

trọng và khuyến khích công tác đào tạo, tự học hỏi để nâng cao tay nghề cho 

từng cá nhân một. Lĩnh vực hóa chất với yêu cầu khắt khe về mặt an toàn kĩ 

thuật thì năng lực của người lao động là điều kiện cần thiết. Bên cạnh đó, đời 

sống vật chất và tinh thần của người lao động luôn được công ty đặc biệt 

quan tâm. Tiền lương của công nhân luôn được trả đúng hạn, đi kèm theo đó 

là khoản tiền thưởng thêm, những phần quà thăm hỏi vào các dịp Lễ, Tết, trợ 

cấp khi ốm đau, tai nạn nghề nghiệp. Công ty cũng thường xuyên tổ chức và 

phát động phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, phong trào thi đua sản 

xuất nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, cạnh tranh lành mạnh, góp phần vào 

sự tăng trưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn công ty. 

ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN 

 

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam luôn theo đuổi mục tiêu vì một 

môi trường trong sạch và an toàn hơn cho tất cả mọi người. Nhận thức được 

tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và vấn đề sức khỏe cho cộng 

đồng liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm hóa chất, công ty đã không 

ngừng đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất tiên tiến, giảm thiểu các chất thải 

phát sinh, nâng cao các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người 

sản xuất hóa chất.  

Có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng là cam kết hàng đầu mà Công 

ty luôn tuân thủ. Cụ thể, công ty luôn cung cấp đầy đủ thông tin hóa chất, 

cung cấp phiếu dữ liệu an toàn hóa chất cho khách hàng ngay khi giao hóa 

chất, hỗ trợ khách hàng phòng ngừa và xử lý sự cố liên quan đến các hóa 

chất, hỗ trợ thiết kế, lắp đặt và hướng dẫn vận hành kho hóa chất bảo đảm 

kiểm soát an toàn, ngăn ngừa rủi ro, phòng tránh sự cố tai nạn, bệnh nghề 

nghiệp có thể gây tổn thất sản xuất, thiệt hại tài sản và tác động xấu đến 

môi trường, công ty. 

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 

Các mục tiêu phát triển bền vững của Công ty 



 

14 

 

 

Mục tiêu của công ty là luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Với đặc thù kinh doanh hóa chất, sự an 

toàn cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu của công ty. Do vậy, CSV đã tiến 

hành lập dữ liệu an toàn hóa chất cho mỗi loại sản phẩm, đồng thời phổ biến 

cách sử dụng, bảo quản và những lưu ý cần thiết nhằm hỗ trợ khách hàng sử 

dụng hiệu quả sản phẩm và giảm thiểu tối đa thiệt hại. Bên cạnh đó, công ty 

cũng đầu tư nghiên cứu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, tạo ra những 

sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Khiếu nại gửi 

đến công ty luôn được xem xét, theo dõi và có biện pháp khắc phục phù hợp. 

Từ đó giữ vững mối quan hệ với các đối tác, tạo điều kiện phát triển mạng 

lưới khách hàng tiềm năng, mạng lưới tiêu thụ của công ty.  

 

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC 

 

 

Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên luôn xác định rõ mục tiêu 

dài hạn là sự phát triển bền vững của công ty cũng như tối ưu hóa giá trị cho 

các cổ đông. Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông sau khi kinh doanh có lãi và 

hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định 

của pháp luật, đảm bảo sự cân bằng và hài hòa lợi ích của các bên với sự đồng 

thuận cao giữa cổ đông và người lao động. Nhằm đảm bảo cổ đông được cung 

cấp thông tin công khai và minh bạch theo quy định, đảm bảo quyền lợi nhà 

đầu tư, những thông tin liên quan đến Công ty được trình bày trên trang web 

Công ty tại địa chỉ: http://www.sochemvn.com/. 

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG 

 

 

Đối với công ty, hoạt động xã hội và những cống hiến cho cộng đồng hoàn 

toàn không nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi mà xuất phát từ ý thức của 

một tập thể có trách nhiệm muốn đóng góp một phần vào sự phát triển phồn 

vinh của đất nước. Xây dựng và phát triển tinh thần trách nhiệm đối với môi 

trường, xã hội và cộng đồng cũng là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng 

cho mục tiêu phát triển bền vững của Công ty. Tham gia, tài trợ cho các hoạt 

động xã hội, từ thiện, Công ty mong muốn xây dựng nét văn hóa hướng thiện, 

đồng thời nâng cao đời sống tinh thần, tạo sự gắn bó và đoàn kết trong toàn 

thể ban lãnh đạo và cán cán bộ nhân viên, vì mục tiêu ổn định và phát triển 

lâu dài. 

 

ĐỐI VỚI XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG 

http://www.sochemvn.com/
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

Rủi ro kinh tế 

Mỗi một doanh nghiệp đều đóng một vai trò quan trọng nhất định trong sự ổn định và phát 

triển bền vững của nền kinh tế. Ngược lại, các nhân tố kinh tế cơ bản như tốc độ tăng trưởng 

kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái cũng có những tác động không nhỏ đến quá trình 

vận hành của doanh nghiệp. Sự biến động của những nhân tố này theo hướng tích cực hay 

tiêu cực đều dẫn đến những rủi ro tiềm tàng nhất định, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Nắm bắt những biến động này nhằm đề ra biện pháp ứng phó phù hợp là một 

trong những ưu tiên hàng đầu của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế  

Theo số liệu của Tổng cục Thống Kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính 

tăng 6,68% so với năm 2014, cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các 

năm từ 2011-2014, cho thấy mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều 

khó khăn, nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng ổn định.  

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm hóa chất là nguyên liệu đầu 

vào của nhiều ngành công nghiệp, có thể nói, môi trường kinh tế vĩ mô có những ảnh hưởng 

trực tiếp và mạnh mẽ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình kinh tế được 

cải thiện có tác động tích cực đến các ngành kinh tế, riêng đối với ngành hóa chất, nhu cầu 

hóa chất trong công nghiệp, nông nghiệp và tiêu dùng đều tăng và do đó tạo lực đẩy đối với 

tình hình hoạt động của Công ty. Đây là thời điểm mà Công ty cần đề ra những chính sách 

phát triển đúng đắn nhằm tối đa hóa những lợi thế sẵn có, kết hợp với những thuận lợi từ 

bên ngoài, nghiên cứu nâng cao chất lượng sản xuất và quy trình tiêu thụ sản phẩm, từ đó 

ổn định sản xuất, tăng trưởng lợi nhuận và nâng cao vị thế trong ngành. 
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Tỷ lệ lạm phát 

Lạm phát là một trong những yếu tố hàng đầu luôn gây sức ép không nhỏ đối với doanh 

nghiệp. Theo số liệu Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2015 chỉ tăng 0,63% 

so với năm 2014. Như vậy, năm 2015 được ghi nhận là năm có tỷ lệ lạm phát đạt mức thấp 

nhất trong vòng 14 năm qua, thấp hơn rất nhiều so với mức mục tiêu 5% của Quốc hội đề 

ra. Lạm phát ổn định sẽ tạo điều kiện cho các chính sách tiền tệ tích cực, kích thích sản xuất 

kinh doanh phát triển và tạo điều kiện cho giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý được 

tính đầy đủ theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, khi nhìn ở một góc độ khác, các yếu tố chi phí 

đẩy như tỷ giá, giá điện, giá dịch vụ y tế đều có dấu hiệu tăng trong năm, đóng góp vào mức 

tăng của CPI. Từ đó có thể thấy tình hình lạm phát thấp như hiện nay là do cầu còn yếu. 

Trong tương lai, khi Nhà nước có những biện pháp kích cầu thì tình hình lạm phát sẽ có tăng 

cao. Kích cầu tạo ra tâm lý chủ động hơn trong tiêu dùng, đẩy vòng quay kinh tế vận hành 

tốt hơn, nhưng mặt khác cũng sẽ đẩy mức lạm phát tăng lên cao hơn hiện nay. Khi đó, giá 

cả nguyên vật liệu đầu vào, mặt bằng lãi suất và các chi phí sản xuất, buôn bán sản phẩm 

dịch vụ cũng chịu sức ép không nhỏ, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp, bao gồm Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam. 

Lãi suất 

Lãi suất là yếu tố quan trọng xác định chi phí sử dụng vốn của Doanh nghiệp. Rủi ro biến 

động lãi suất thị trường của Công ty chủ yếu đến từ các khoản tiền gửi ngắn hạn và các khoản 

vay phục vụ nhu cầu vốn lưu động và nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Mặt bằng lãi suất trong thời gian gần đây luôn được kiểm soát ở mức thấp, đây là một tín 

hiệu đáng mừng. Những năm gần đây, tỷ trọng nợ vay của CSV dao động trong khoảng 15-

30% tổng tài sản và đang có xu hướng giảm dần. Đây cũng là dấu hiệu tốt khi công ty đang 

giảm thiểu được áp lực chi phí lãi vay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chính sách tiền tệ quốc 

gia, tình hình lãi suất trong các năm gần đây cũng có nhiều biến động bất thường. Trong 

trường hợp lãi suất tăng cao sẽ làm tăng chi phí hoạt động, giảm hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Nhằm giảm thiểu các rủi ro này, công ty luôn theo dõi chặt chẽ tình hình 

thị trường, các yếu tố vĩ mô có liên quan nhằm dự đoán tỷ lệ lãi suất và xác định các chính 

sách lãi suất hợp lý có lợi cho các mục tiêu vay vốn đầu tư. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất 

kinh doanh cũng được đẩy mạnh nhằm tăng vòng quay tiền tệ, tối ưu tỷ lệ tồn kho, cân đối 

sản xuất và tiêu thụ nhằm giảm thiểu tối đa áp lực đối với vốn lưu động. 

Tỷ giá hối đoái 

Công ty thực hiện một số giao dịch có gốc ngoại tệ như USD và EUR, do đó sẽ chịu rủi ro về 

tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến 

động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái. Công ty tiến hành xem xét thị trường hiện hành 

và lập kế hoạch dự kiến cho các giao dịch trong tương lại bằng ngoại tệ, theo dõi sát những 

biến động của tỷ giá để thực hiện các giao dịch một cách kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa rủi 

ro có thể xảy ra. 
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Rủi ro đặc thù ngành 

Rủi ro giá nguyên vật liệu, năng lượng đầu vào 

Chi phí cho nguyên liệu đầu vào chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu chi phí của Công ty. 

Nguyên vật liệu chính dùng cho sản xuất của CSV bao gồm: muối công nghiệp, cát trắng, lưu 

huỳnh, phốt pho vàng, điện, BaCl2.2H2O … Trong đó cát trắng, phốt pho vàng là những nguyên 

liệu trong nước sẵn có không phải nhập khẩu, hầu hết muối công nghiệp được nhập khẩu từ 

nước ngoài. Riêng với lưu huỳnh và BaCl2.2H2O Công ty nhập khẩu toàn bộ. Nguồn hàng chủ 

yếu được nhập từ Ấn Độ, Úc, Trung Đông, Nga, và Singapore. 

Có thể thấy, do nguyên liệu phải nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới nên giá thành phụ 

thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế, chính trị, nhu cầu sản xuất và tiêu thụ tại nước đó. 

Thêm vào đó, giá lưu huỳnh có xu hướng biến động theo giá dầu do đây là hóa phẩm dầu 

khí. Giá dầu thế giới thời gian qua có xu hướng giảm là một lợi thế của công ty, tuy nhiên đây 

cũng là yếu tố thường xuyên biến động và rất khó dự đoán. Mặt khác, đặc thù sản xuất của 

Công ty là sản phẩm của nhà máy này lại là nguyên liệu đầu vào của nhà máy khác trong 

cùng Công ty, vì vậy khi có sự biến động về giá cả và tính ổn định của nguồn cung trên thế 

giới cũng như trong nước đối với các loại nguyên vật liệu chính đều ảnh hưởng trực tiếp và 

toàn diện đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, các nhà cung 

cấp nguyên liệu đầu vào của Công ty đều là các đối tác truyền thống, có năng lực, có uy tín 

trên thị trường và thế giới nên Công ty vẫn ổn định được nguồn nguyên liệu cho sản xuất và 

giảm thiểu được những rủi ro đầu vào. 

Rủi ro cạnh tranh 

Hội nhập cùng thị trường kinh tế thế giới mang đến không ít cơ hội, nhưng đi kèm theo đó là 

rất nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp, các ngành kinh tế trong nước, sự cạnh tranh 

cũng trở nên khốc liệt hơn. Thị trường đầu ra của công ty tương đối ổn định do những sản 

phẩm mà công ty sản xuất chủ yếu là nguyên liệu đầu vào của các ngành sản xuất khác như: 

thực phẩm, phân bón, giặt tẩy, xử lý nước... Mặc dù nhu cầu của thị trường trong nước còn 

rất nhiều tiềm năng nhưng sự cạnh tranh cũng rất lớn đến từ sản phẩm cùng loại từ các công 

ty sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Hóa chất được phân theo hai 

dạng chính là hóa chất kĩ thuật (đa số trên thị trường) và hóa chất tinh (dùng trong sản xuất 

thực phẩm). Trung Quốc chủ yếu cạnh tranh vào phân khúc hóa chất kĩ thuật với giá thành 

rẻ. Hóa chất tinh chủ yếu được cung cấp bởi các doanh nghiệp uy tín trong nước. Đối thủ 

cạnh tranh trong nước chủ yếu là Vedan (HCl, NaOH), Supe Phốt phát Long Thành (H2SO4), 

Hóa chất Việt Trì (HCl, NaOH) và một số doanh nghiệp tư nhân khác (chủ yếu là thương mại). 

Thêm vào đó, các công ty trong ngành giấy và may mặc lớn cũng đầu tư sản xuất để tự cung 

cấp nhu cầu hóa chất nên ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ của sản phẩm Công ty. 

Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam luôn xác định vị thế và năng lực của các doanh 

nghiệp cùng ngành, từ đó có những phương hướng phù hợp với tình hình chung của nền kinh 

tế, đồng thời phát huy được những lợi thế sẵn có của Công ty, từng bước nâng cao uy tín, 

khẳng định chỗ đứng của mình trong ngành hóa chất Việt Nam. 
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Rủi ro trong quá trình vận chuyển, lưu trữ, bảo quản các sản phẩm hóa chất  

Những sản phẩm chính của Công ty bao gồm xút lỏng, khí clo hóa lỏng, keo thuỷ tinh lỏng, 

axit clohydric, axit sulfuric, axit phosphoric và các hợp chất muối vô cơ của chúng. Đây là 

những sản phẩm có tính ăn mòn hóa học cao và được phân loại vào nhóm hóa chất nguy 

hiểm theo Nghị định số 104/2009/NĐ-CP của Chính phủ.  

Do những đặc trưng như trên, quá trình vận chuyển cũng như lưu trữ, bảo quản những sản 

phẩm này luôn tiềm ẩn những rủi ro mang tính chất nghiêm trọng. Sự cố xảy ra khi tham gia 

giao thông có thể dẫn đến việc hóa chất bị đổ, tràn… Chất lượng các thiết bị bảo quản không 

đảm bảo sẽ dẫn đến việc rò rỉ, bay hơi, phát tán các chất này. Đây còn là vấn đề liên quan 

đến an toàn lao động của Công ty, làm việc với hóa chất thường xuyên, sức khỏe của công 

nhân sẽ bị tác động và giảm sút nhanh chóng nếu không được đảm bảo các biện pháp an 

toàn. Một khi sự cố đã xảy ra, công ty không chỉ bị thiệt hại về hoạt động kinh doanh, nguồn 

nhân lực mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, vì tính ăn mòn gây ra những 

biến đổi nhanh và mạnh đối với những vật tiếp xúc, đặc biệt là kim loại và protein.  

Nhận thức rõ vai trò và tác động của rủi ro gây ra bởi những sản phẩm hóa chất, Công ty Cổ 

phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam luôn ưu tiên tìm kiếm những giải pháp nhằm đảm bảo vận 

chuyển an toàn và vệ sinh lao động. Tiêu biểu là việc áp dụng hệ thống quản lý tích hợp về 

an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả 

các đơn vị thành viên ISO 14001, OHSAS 18001 và ISO 9001. Bên cạnh đó, công tác đào tạo 

cũng được đầu tư nhằm trang bị cho người lao động những kiến thức liên quan đến an toàn 

hóa chất, ứng phó với sự cố hóa chất và phòng chống cháy nổ. Đối với hoạt động vận chuyển 

và bảo quản, bồn chứa hóa chất lỏng được thiết kế theo Tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn hóa 

chất TCVN 5507:2002, Tiêu chuẩn về phòng chống chảy nổ TCVN 2622-1995. Đồng thời, công 

ty tiến hành kiểm tra thường xuyên bồn chứa, phương tiện vận chuyển  định kỳ và chặt chẽ. 

Nhờ triển khai đồng bộ và toàn diện, những biện pháp này đã mang lại hiệu quả cho công ty 

trong việc quản lý rủi ro về hóa chất, không để xảy ra bất kỳ tai nạn nghiêm trọng nào.Trong 

thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục cải tiến quy trình nhằm tăng cường chất lượng bảo quản, 

giảm thiểu tổn thất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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Rủi ro pháp luật 

Là một Công ty Cổ phần hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ 

bản Miền Nam chịu sự chi phối bởi hệ thống pháp luật Việt Nam và những chính sách có liên 

quan, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, 

Luật Hóa chất, các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động…  

Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, từng bước 

mở rộng và hội nhập với thị trường ngày một năng động của thế giới. Nhằm bắt kịp xu thế 

chung và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doạnh nghiệp, hệ thống luật pháp Việt Nam cũng 

đang trong quá trình cập nhật và hoàn thiện. Các quy định, chế tài cũng ngày một cụ thể và 

chặt chẽ hơn, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Cụ thể, trong năm 2014, 2015, nhiều 

văn bản luật quan trọng được ban hành và đang bắt đầu có hiệu lực như  Luật doanh nghiệp 

2014, một số văn bản luật chuyên ngành kế toán (thông tư 200/2014/TT-BTC), chứng khoán 

(Thông tư 162/2015/TT-BTC, thông tư 155/2015/TT-BTC). Điều này dẫn đến một hệ quả tất 

yếu là những thay đổi về mặt chính sách, mà doanh nghiệp là một trong những chủ thể chịu 

tác động trực tiếp. Từ đó, nhiệm vụ đặt ra cho ban lãnh đạo Công ty là chủ động cập nhật, 

nắm bắt những thay đổi trong chính sách và pháp luật Việt Nam, từ đó mới có thể hoạch định 

những chiến lược phát triển phù hợp, đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty được duy 

trì ổn định. 
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Rủi ro về môi trường 

Như đã đề cập, ngành sản xuất hóa chất luôn tiềm ẩn rủi ro gây ô nhiễm môi trường do đặc 

tính ăn mòn cũng như tác động mạnh của sản phẩm. Một khi xảy ra, những sự cố này thường 

để lại hậu quả rất nghiêm trọng không chỉ ở thời điểm hiện tại đối với người và tài sản, mà 

còn có nguy cơ gây ra những biến đổi về thành phần, cấu tạo, đặc tính của đất và thảm thực 

vật, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh, uy tín và mục tiêu phát triển bền vững của Công ty. 

Do đó, các vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, giảm thiểu các tác động của hoạt động sản 

xuất đến môi trường luôn được Công ty chú trọng, thường xuyên kiểm tra chất lượng sản 

phẩm và kiểm tra, xử lý chất thải nhằm đảm bảo theo đúng quy chuẩn môi trường của Nhà 

nước. Công ty cũng liên tục cải tiến các dây chuyền nhằm tăng năng suất và hạn chế, giảm 

bớt các thành phần độc hại trong chất thải. Thực hành quản lý tốt rủi ro trong quá trình vận 

chuyển và bảo quản, lưu trữ sản phẩm cũng góp phần không nhỏ vào việc hạn chế những tác 

động tiêu cực đến môi trường.  

Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro trên, những rủi ro khác cũng có thể xảy ra trong các trường hợp bất khả 

kháng như thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn… Những rủi ro này thường rất ít khi xảy ra, nhưng lại 

rất khó để dự báo trước, và một khi đã phát sinh thì thường gây ra thiệt hại lớn cho Công ty 

cả về người và tài sản. Vì thế, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng, Công ty Cổ phần Hóa chất cơ 

bản Miền Nam chủ động phòng ngừa bằng cách mua bảo hiểm cho người lao động và tài sản 

của công ty. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM 2015 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Năm 2015, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa thực sự rõ nét, hoạt động kinh 

doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do sức cầu còn yếu. Doanh thu và lợi nhuận của công 

ty có dấu hiệu giảm nhẹ so với năm 2014. Doanh thu thuần đạt 1.546 tỷ đồng, giảm 0,29% 

và lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, giảm 4,02% so với năm 2014. Sản lượng tiêu thụ và 

biên lợi nhuận gộp chưa được cải thiện. Năm 2015 là một năm đầy biến động của giá dầu thế 

giới, các tháng cuối năm giá dầu giảm mạnh tạo điều kiện để công ty giảm chi phí đầu vào, 

bên cạnh đó, lưu huỳnh (dùng để sản xuất axit sunfuric) là sản phẩm được sản xuất từ dầu, 

giá dầu giảm giúp công ty tiết kiệm được giá vốn. Tuy nhiên, tình hình thị trường cạnh tranh 

đã làm chi phí bán hàng của Công ty tăng dần. Sản phẩm Hydroxyt nhôm tại Chi nhánh Tân 

Bình của Công ty gặp phải sự canh tranh gay gắt với sản phẩm cùng loại của Tổ hợp Bôxít 

nhôm Tân Rai, giá thành sản xuất cao dẫn đến dây chuyền sản xuất không phát huy được 

hết công suất và sản phẩm tiêu thụ khá chậm. Hiện tại chi nhánh Tân Bình đã dừng sản xuất 

hydroxit nhôm, và chỉ làm thương mại. Hoạt động chưa hiệu quả tại Mỏ Bôxít Bảo Lộc và chi 

nhánh Tân Bình đã làm tăng chi phí quản lý, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận sau thuế của Công 

ty.  

Mặc dù điều kiện kinh doanh còn rất nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2015 Ban Lãnh đạo 

Công ty vẫn nỗ lực hết sức mình trong việc đề ra những chính sách nhằm khai thác những 

thuận lợi của thị trường. Công suất các nhà máy được tăng lên tối đa, phục vụ nhu cầu ngày 

càng cao của thị trường nội địa. Đồng thời, công ty tăng cường tạo mối quan hệ với các khách 

hàng, tạo uy tín với khách hàng cũ và mở rộng tìm kiếm khách hàng mới, xúc tiến tiếp thị và 

quảng cáo. Dự án di dời các nhà máy được lên kế hoạch kỹ càng và tiến hành đúng lộ trình. 

Nhờ thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các công tác đầu tư, sản xuất, quản lý, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty trong năm đạt được những kết quả như sau: 

Chỉ tiêu  ĐVT  2014  2015  Tăng/ Giảm 

Sản phẩm sản xuất  Tấn  243.342     253.579     4,21% 

-   Xút lỏng 100% NaOH  Tấn   32.085      34.214     6,64% 

-   Axít Clohydric 32% HCl  Tấn   72.124      73.791     2,31% 

-   Clo lỏng  Tấn     4.402        5.104     15,95% 

-   Silicate  Tấn   32.101      32.250     0,46% 

-   Javel  Tấn   18.232      20.585     12,91% 

-   PAC  Tấn   14.177      19.564     38,00% 

-   Axít Sunphuric  Tấn   53.496      51.536     -3,66% 

-   Phèn đơn các loại  Tấn     6.986        7.109     1,76% 

-    Axít Phốtphoric  Tấn     2.011        1.567     -22,08% 

-    Phốtpho vàng  Tấn     7.728        7.859     1,70% 

Tổng doanh thu hợp nhất  Tỷ đồng    1.551       1.546     -0,29% 

Lợi nhuận sau thuế cổ đông 
Công ty mẹ 

 Tỷ đồng        139          133     -3,76% 

1 
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Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm 2015 

Thuận lợi:  

 Chu kỳ kinh tế đang bước vào giai đoạn đầu tăng trưởng sau khủng hoảng dù chưa rõ 

nét, lạm phát vẫn duy trì ở mức thấp, CSV có nhiều cơ hội mở rộng sản xuất, tăng sản 

lượng. 

 Tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam (Vinachem). 

 Thương hiệu và uy tín của công ty được duy trì ổn định và cải thiện, từ đó công ty có 

những lợi thế riêng về khâu phân phối sản phẩm ra thị trường so với các đối thủ cạnh 

tranh. 

 Nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao và dày dặn kinh nghiệm. 

 Nguồn cung nguyên liệu uy tín và ổn định, giá cả một số nguyên liệu đầu vào giảm, từ đó 

giúp công ty giảm chi phí sản xuất, quản lý tốt hơn chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh.  

 Việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu, có thế mạnh của Công ty trong năm gặp 

nhiều thuận lợi, một số các dự án về xử lý nước, khí điện đạm, phân bón, chất tẩy rửa… 

vẫn đang được mở rộng đầu tư thêm dẫn đến lượng tiêu thụ các sản phẩm như Xút lỏng, 

axit HCl, sản phẩm gốc clo, Silicate và và các sản phẩm hóa chất khác của Công ty tăng 

cao, phát huy hết công suất của nhà máy. 

Khó khăn: 

 Sự cạnh tranh của thị trường ngày một cao với sự xuất hiện của nhiều nhà cung cấp mới, 

điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thị phần của công ty, bao gồm cả thị trường xuất 

khẩu. Một số sản phẩm của Công ty có khả năng xuất khẩu như Axít H3PO4, PAC, Phèn 

lọc nước với giá thành sản xuất còn cao, không cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại 

của Trung Quốc.  

 Mặt bằng giá sản phẩm bán ra có xu hướng giảm. 

 Về việc đầu tư mở rộng: hiện nay nhu cầu thị trường về sản phẩm Xút-Clo là rất lớn tuy 

nhiên do các nhà máy trực thuộc Công ty tại khu Công nghiệp Biên Hòa 1 đang nằm trong 

diện di dời theo quyết định chuyển đổi công năng của tỉnh Đồng Nai, nên việc đầu tư mở 

rộng sản xuất tại các nhà máy này là không thể thực hiện được trong khi việc tìm kiếm vị 

trí đất phù hợp để di dời các nhà máy này còn gặp nhiều khó khăn do chủ trương không 

thu hút đầu tư ngành hóa chất của các khu công nghiệp lân cận. 
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Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ công ty đã đề ra từ đầu năm như sau: 

TT 
 

CHỈ TIÊU 
 

ĐVT 
 KH 

2015 

 TH 

2015 

 
TH/KH 

1  Giá trị SXCN theo giá thực tế  Tỷ đồng  1.484   1.582   106,60% 

  Công ty Mẹ  Tỷ đồng  1.044   1.060   101,53% 

  Công ty Con  Tỷ đồng  440   522   118,64% 

2  Sản lượng sản phẩm  Tấn  466.636   469.382   100,59% 

  Sản phẩm sản xuất  Tấn  251.580   253.579   100,79% 

  Sản phẩm tiêu thụ  Tấn  215.056   215.803   100,35% 

3  Tổng doanh thu  Tỷ đồng  1.435   1.546   107,76% 

4  Đầu tư xây dựng cơ bản  Tỷ đồng  16   9   53,43% 

5  LNST của cổ đông CT mẹ  Tỷ đồng  115   133   115,97% 

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đã hoàn 

thành tốt các chỉ tiêu đề ra, trong đó nổi bật là hai chỉ tiêu 

quan trọng doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể: Doanh thu 

thuần Công ty đã vượt 7,76% và Lợi nhuận sau thuế của 

cổ đông Công ty mẹ vượt 15,97% so với kế hoạch đã 

thông qua. Phần cổ tức nhận được từ Công ty con trong 

năm đạt 32 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng (13 tỷ 

đồng), do vậy tổng lợi nhuận trước thuế phát sinh đã cao 

hơn so với kế hoạch.  

Đối với các sản phẩm sản xuất và tiêu thụ, sản lượng xút 

lỏng, clo lỏng hay phốt pho vàng đều vượt kế hoạch, trong 

khi đó axit clohydric, silicate, axit sulfuaric và javel có dấu 

hiệu chững lại. Biến động trái chiều này được giải thích là 

do nền kinh tế chung đang trong giai đoạn tăng trưởng 

trở lại, nhu cầu các mặt hàng Xút clo trong việc xử nước 

thải, vệ sinh, tẩy rửa và các công tác khác cũng sẽ đi vào 

ổn định. Trong khi đó, tình hình cạnh tranh gay gắt với 

các mặt hàng giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc 

và Nhật Bản khiến các mặt hàng axit sunfuaric của công 

ty gặp nhiều khó khăn. Sản phẩm PAC nổi bật với kết quả 

sản xuất và tiêu thụ gấp đôi kế hoạch. Tổng cộng, sản 

lượng sản phẩm của công ty đã tăng 2.746 nghìn tấn, 

tương đương 100,59% so với kế hoạch. 

DOANH THU THUẦN 

1.546 
TỶ ĐỒNG 

VƯỢT 7,76% KẾ 

HOẠCH 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

CỔ ĐÔNG CT MẸ 

133 
TỶ ĐỒNG 

VƯỢT 15,97% KẾ 

HOẠCH 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

TỔNG GIÁM ĐỐC  

NGUYỄN HỮU THỌ 

Ngày sinh: 16/09/1959 

Địa chỉ thường trú: 180/12A 

Lạc Long Quân, Phường 10, 

Quận 11, TP. HCM 

CMND: 086059000012  

Trình độ chuyên môn  

Kỹ sư Hóa  

Đại học Bách Khoa TP. HCM 

Cử nhân Ngoại ngữ Anh 

Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 

Chức vụ 

Thành viên Hội đồng Quản trị 

kiêm Tổng Giám đốc CTCP 

Hóa chất Cơ bản miền Nam 

Quá trình công tác 

1987 – 2005: Nhân viên, Phó 

phòng, Trưởng phòng Kỹ 

thuật CT Hóa chất cơ bản 

miền Nam 

2005 – 2013: Phó Tổng Giám 

đốc Công ty Hóa chất cơ bản 

miền Nam  

01/2014 đến nay: Thành viên 

HĐQT, Tổng giám đốc CTCP 

Hóa chất Cơ bản miền Nam 

Số lượng cổ phần sở hữu 

Cá nhân: 53.400 cổ phần, 

chiếm 0,12%  

Đại diện Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam: 8.840.000 cổ phần, 

chiếm 20,00% 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

LÊ THANH BÌNH 

Ngày sinh: 31/12/1972  

Địa chỉ thường trú: 588 Điện 

Biên Phủ, Phường 11, Quận 

10, TP. HCM 

CMND: 022525824  

Trình độ chuyên môn 

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

  

Trường ĐH Mở Bán công 

Chức vụ 

Phó Tổng Giám đốc CTCP Hóa 

chất Cơ bản Miền Nam 

Thành viên HĐQT CTCP 

Phốtpho Việt Nam 

Quá trình công tác 

10/1995 – 2001:  Nhân viên 

CT Hóa chất Cơ bản Miền 

Nam 

2001 – 12/2013: Phó Phòng; 

Trưởng Phòng Kế hoạch kinh 

doanh Công ty Hóa chất Cơ 

bản Miền Nam 

01/2014 – 04/2015: Thành 

viên HĐQT; Trưởng Phòng Kế 

hoạch kinh doanh CTCP Hóa 

chất Cơ bản Miền Nam 

04/2015 đến nay: PTGĐ 

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền 

Nam 

Số lượng cổ phần sở hữu 

1.700 CP, chiếm 0,004% 

2 

Ngày sinh: 03/12/1969 

Địa chỉ thường trú: 133/12 

Bis Ngô Đức Kế, Phường 12, 

Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

CMND: 024370252  

Trình độ chuyên môn  

Kỹ sư Điện hóa  

Đại học Bách khoa Đà Nẵng 

Cử nhân Quản trị KD 

Đại học Kinh tế TP. HCM 

Chức vụ 

Phó Tổng Giám đốc CTCP 

Hóa chất Cơ bản miền Nam 

Quá trình công tác 

1992 – 1993: Cán bộ nghiên 

cứu Viện kỹ thuật nhiệt đới 

bảo vệ môi trường 

1993 – 2006: Trưởng Phòng 

Kỹ thuật, Phó Giám đốc, 

Giám đốc Nhà máy Hóa chất 

Biên Hòa  

Năm 2006 đến nay: Phó 

Tổng Giám đốc kiêm Giám 

đốc Nhà máy Hóa chất Biên 

Hòa Công ty Hóa chất Cơ 

bản miền Nam  

Số lượng cổ phần sở hữu 

1.900 CP, chiếm 0,004% 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

HOÀNG MINH ĐỨC 
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Ngày sinh: 01/11/1960 

Địa chỉ thường trú: 322/4 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

4, Quận 3, TP. HCM 

CMND: 020791888  

Trình độ chuyên môn 

Cử nhân Kế toán 

Đại học Kinh tế TP. HCM 

Chức vụ 

Phó Tổng Giám đốc CTCP 

Hóa chất Cơ bản Miền Nam 

Thành viên HĐQT CTCP 

Phốtpho Việt Nam 

Quá trình công tác 

03/1982 – 12/1994: Nhân 

viên, Kế toán trưởng Nhà 

máy Hóa chất Tân Bình

  

12/1994 – 12/2013: Kế toán 

trưởng, Phó Tổng giám đốc 

Công ty TNHH MTV Hóa 

chất Cơ bản miền Nam  

01/2014 đến nay: Phó Tổng 

Giám đốc CTCP Hóa chất Cơ 

bản Miền Nam  

Số lượng cổ phần sở hữu 

23.100 CP, chiếm 0,05% 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

NGUYỄN HOÀI PHÚ 

Ngày sinh: 17/03/1965 

Địa chỉ thường trú: 68 Tân 

Canh, Phường 1, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

CMND: 021630433 

Trình độ chuyên môn 

Cử nhân Kinh tế vật tư 

Đại học Kinh tế TP. HCM 

Chức vụ 

Kế toán trưởng CTCP Hóa 

chất Cơ bản Miền Nam 

Trưởng Ban Kiểm soát 

CTCP Phốtpho Việt Nam 

Quá trình công tác 

Năm 1992 đến nay: Nhân 

viên, Phó Trưởng phòng 

KTTC, Trưởng phòng 

KTTC Công ty Hóa chất Cơ 

bản Miền Nam  

Số lượng cổ phần sở hữu 

2.100 CP, chiếm 0,005% 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

LÊ THỊ NGỌC DIỆP 

Từ ngày 22/04/2015, 

Công ty Cổ phần Hóa 

chất Cơ bản miền Nam 

bổ nhiệm có thời hạn 

ông Lê Thanh Bình giữ 

chức vụ Phó Tổng Giám 

đốc, căn cứ theo Quyết 

định số 04/QĐ-HCCB 

ngày 02/04/ 2015 về 

việc Bổ nhiệm Phó Tổng 

Giám đốc. 

NHỮNG THAY ĐỔI 

TRONG BAN ĐIỀU 

HÀNH NĂM 2015 
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Số lượng cán bộ, nhân viên 

Tính đến thời điểm 31/12/2015, Công ty có tổng số lao động là 615 người với mức lương 

trung bình 14,21 triệu đồng/người/tháng. Cơ cấu nhân sự của công ty cụ thể như sau: 

STT 
 

Tiêu chí 
 Số lượng 

(người) 

 Tỷ trọng 

(%) 

I  Phân loại theo trình độ chuyên môn  615  100,00% 

1  Trình độ Đại học và trên Đại học  166  27,00% 

2 
 Trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên 

nghiệp 

 
108 

 
17,56% 

3  Trình độ Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật  320  52,03% 

4  Lao động phổ thông  21  3,41% 

II  Phân loại theo đối tượng lao động  615  100,00% 

1  Lao động trực tiếp  370  60,16% 

2  Lao động gián tiếp  245  39,84% 

III  Phân loại theo giới tính  615  100,00% 

1  Nam  487  79,19% 

2  Nữ  128  20,81% 

                                                  Nguồn: Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 

 



 

28 

Chính sách đối với người lao động 

Chế độ làm việc 

Ban lãnh đạo công ty tin tưởng rằng, việc xây dựng một chế độ làm việc hợp lý là bước đầu 

tiên và cơ bản trong chuỗi chính sách nhằm tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, tạo tâm 

lý thoải mái cho người lao động, từ đó giúp nâng cao hiệu quả làm việc cũng như sự gắn bó 

lâu dài với công ty. Do vậy công ty đề ra những tiêu chí rõ ràng về thời gian và điều kiện làm 

việc đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho cán bộ công nhân viên, cụ thể như sau: 

Về thời gian làm việc: 

- Tất cả cán bộ công nhân viên làm việc không quá 8 giờ trong 1 ngày, 40 giờ trong 1 tuần. 

Trong trường hợp cần bố trí làm thêm giờ do yêu cầu sản xuất thì thời gian làm thêm giờ 

không quá 4 giờ trong 1 ngày, 30 giờ trong 1 tháng và 200 giờ trong 1 năm. 

- Người lao động được nghỉ 30 phút trong thời gian làm việc bình thường; nghỉ 45 phút khi 

làm ca đêm. 

- CBCNV Công ty và các đơn vị thành viên không phân biệt lao động ngắn hạn, dài hạn đều 

được nghỉ trong những ngày lễ, Tết và các ngày nghỉ khác do Nhà nước quy định. Các 

trường hợp nghỉ theo chế độ ốm đau, thai sản... được thực hiện theo quy định của Bộ 

Luật lao động. 

- Người lao động được nghỉ phép hàng năm theo quy định tại Điều 111 và 112 Bộ Luật lao 

động. Nếu số ngày đi đường kể cả lượt đi và về trên 2 ngày thì ngày thứ 3 trở đi được 

tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ phép năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ 

trong năm. Được thanh toán tiền tàu xe khi nghỉ phép năm để đi thăm gia đình, người 

thân (mỗi năm 1 lần) bằng phương tiện giao thông công cộng nếu có đủ chứng từ thanh 

toán hợp lệ. 

Về điều kiện làm việc: 

- Người lao động được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, được cấp phát 

những dụng cụ làm việc, máy móc thiết bị cần thiết đảm bảo chất lượng theo quy định. 

- Đảm bảo điều kiện an toàn và vệ sinh lao động 

tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi 

Người lao động trong Công ty được hưởng lương theo hệ số, hệ số lương được tính căn cứ 

theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. Công ty thường xuyên kiểm tra việc 

thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bả o hiể m thât́ 

nghiệ p và nâng bậc lương theo niên hạ n cho cán bộ công nhân viên. 

Ngoài những quyền lợi được quy định trong Luật Lao động, người lao động trong Công ty còn 

được hưởng các đãi ngộ dưới các hình thức như du lịch, nghỉ mát, trợ cấp khi thai sản và ốm 

đau, trợ cấp khó khăn… 

Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất 

sắc, có đóng góp sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả kinh doanh cao, đồng 

thời áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các công nhân viên có hành vi gây ảnh 

hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty.  
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Chính sách đào tạo, tuyển dụng và thu hút nhân tài 

Trong một thị trường mà tính cạnh trang ngày một cao, yêu cầu của khách hàng đối với sản 

phẩm của công ty cũng theo đó ngày một tăng lên, việc tuyển dụng được những người lao 

động có năng lực, tay nghề và kinh nghiệm là cực kỳ quan trọng. Xác định rõ điều này, công 

ty đã đề ra những tiêu chuẩn rõ ràng đối với từng vị trị, chức vụ theo yêu cầu công việc. Yêu 

cầu cơ bản nhất đối với lao động trong công ty là có trình độ chuyên môn, sự chủ động, sáng 

tạo và nhiệt tình trong công việc. Tùy vào mức độ quan trọng của từng vị trí tuyển dụng mà 

yêu cầu đối với ứng viên sẽ khác nhau. Đối với cán bộ quản lý điều hành, các yêu cầu tuyển 

dụng sẽ khắt khe hơn, bao gồm trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên, kinh nghiệm 

công tác, khả năng phân tích, dự báo, thuyết trình, đánh giá công việc, trình độ ngoại ngữ, 

tin học. Ngoài ra, công ty có chính sách chủ động tìm kiếm và thu hút nhân tài, đồng thời ban 

hành phương án lương thưởng đặc biệt cho những nhân viên giỏi, xuất sắc, có nhiều kinh 

nghiệm trong các lĩnh vực liên quan nhằm tăng cường sự gắn bó của họ đối với công ty.  

Bên cạnh việc tập trung thu hút nguồn nhân lực có tay nghề, công ty có biện pháp chủ động 

nâng cao mặt bằng cán bộ công nhân viên bằng công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ và dành 

sự quan tâm khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Các dự án đầu tư, công tác sửa chữa lớn 

Nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, trong năm công ty tập trung đầu tư hoàn thiện và từng 

bước nâng cao năng lực sản xuất của các dây chuyền sản xuất hiện hữu đồng thời hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng kho bãi. Hiện nay, công ty có 03 nhà máy lớn, bao gồm: Nhà máy Hóa chất 

Biên Hòa (thành lập năm 1976), Nhà máy Hóa chất Đồng Nai (hoạt động từ năm 1974) và 

Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 (di dời từ Tân Bình đến KCN Biên Hòa 1 năm 2009). Cả 3 nhà 

máy đều nằm trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai. Công ty đang có kế hoạch 

chuẩn bị di dời toàn bộ 3 Nhà máy ra khỏi KCN Biên Hòa 1. Ngoài ra, công ty cũng chuẩn bị 

sẵn những phương án, dự án đầu tư phát triển để có thể triển khai ngay khi điều kiện cho 

phép. Trong năm 2015, công ty có kế hoạch đầu tư là 16,2 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện 

8,7 tỷ đồng, đạt 53% so với kế hoạch. Dự án “Đầu tư bình điện phân thay thế bình DD350 

tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa” đã được lên kế hoạch thẩm định, mục tiêu sẽ trình duyệt 

trong năm 2016. Công ty cũng đã thực hiện sửa chữa lớn 23 hạng mục với 22/23 hàng mục 

đã hoàn thành, tổng giá trị thực hiện là 24,7 tỷ đồng. 

Tình hình hoạt động tại Công ty con, Công ty liên kết 

Hiện nay, công ty đang nắm giữ 65,05% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Phốtpho Việt Nam, 

một số chỉ tiêu cơ bản của công ty con như sau: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu  Năm 2014  Năm 2015  2015/ 2014 

Tổng tài sản  208  237  113,94% 

Tổng doanh thu  529  481  90,93% 

Lợi nhuận sau thuế  51,41  48,31  93,97% 

Biên LNST  9,72%  10,04%  103,35% 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính 

STT 
 

Chỉ tiêu 
 

ĐVT 
 Năm 

2014 

 Năm 

2015 

 Tăng/ 

Giảm 

1  Tổng giá trị tài sản  Tr. đồng  973.047  1.011.680  +3,97% 

2  Doanh thu thuần  Tr. đồng  1.550.909  1.546.381  -0,29% 

3  Lợi nhuận từ HĐKD  Tr. đồng  205.761  210.559  +2,33% 

4  Lợi nhuận khác  Tr. đồng  323  -14.073  -4454,15% 

5  Lợi nhuận trước thuế  Tr. đồng  206.084  196.487  -4,66% 

6  Lợi nhuận sau thuế  Tr. đồng  156.552  150.257  -4,02% 

7  Tỷ lệ trả cổ tức  %  16%  13% (*)  -18.8% 

(*) Theo kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra là 13%, dự kiến thực hiện 16%, trong năm Công ty đã chi 

tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. 

Với ưu thế về uy tín và chất lượng sản phẩm, thương hiệu của công ty ngày càng được củng 

cố và nâng cao trong bối cảnh nền kinh tế đang có những bước phục hồi rõ nét. Các dây 

chuyền sản xuất của Công ty đều được đầu tư với công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng 

sản phẩm và thân thiện với môi trường. Khách hàng truyền thống của Công ty là đối tác chiến 

lược, luôn luôn đảm bảo đơn hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh 

đó, công ty còn chú trọng đẩy mạnh công tác bán hàng, marketing, phát triển mạng lưới 

khách hàng thường xuyên, tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động kinh doanh của từng đơn vị 

thành viên trong Công ty. Việc đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm cũng 

luôn được công ty lưu ý, dữ liệu an toàn hóa chất được lập cho mỗi loại sản phẩm nhằm phổ 

biến cho người lao động và khách hàng, từ đó hạn chế tối đa hư hao hay tai nạn, giúp quá 

trình sử dụng trở nên an toàn hơn, mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.  

Trong năm 2015, công ty cũng gặp một số khó khăn liên quan đến nguyên vật liệu, việc tăng 

giá điện, sự cạnh tranh của thị trường, cũng như những khó khăn chung của nền kinh tế trong 

nước. Tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất vẫn duy trì ở mức ổn định, thể hiện ở những con 

số như: Doanh thu đạt 1.546 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với cùng kỳ, Lợi nhuận 

từ hoạt động kinh doanh đạt 210,6 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với kết quả đạt được năm 2014.  

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 Về khả năng thanh toán: Công ty luôn duy trì hệ số thanh toán ở mức an toàn nhằm 

đảm bảo khả năng thanh toán, đồng thời duy trì lượng tài sản ngắn hạn phù hợp cho mục 

đích sản xuất kinh doanh, không gây lãng phí. Trong thời gian qua hệ số thanh toán của 

công ty đều có xu hướng tăng, đặc biệt hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2015 đã vượt 

ngưỡng 2.0 trong khi hệ số thanh toán nhanh vẫn ở mức cao. Công ty hoàn toàn có khả 

năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn cũng như quản lý tốt lượng hàng tồn kho. 
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 Về cơ cấu vốn: Công ty đang có xu hướng không sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính, 

thể hiện ở việc tỷ trọng nợ trên tổng tài sản giảm dần từ năm 2012, đến nay luôn duy trì 

dưới mức 40%, trong đó chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn. Điều này góp phần giảm 

thiểu áp lực nợ và lãi vay cho công ty. 

 Về năng lực hoạt động: Số vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tài sản trong năm 

2015 đều tăng so với các năm trước, một lần nữa cho thấy sự tăng trưởng trong hiệu quả 

quản lý hàng tồn kho, quản lý tài sản của công ty.  

 Về khả năng sinh lời: Do một số khó khăn trong kinh doanh nên doanh thu thuần của 

công ty trong năm 2015 giảm nhẹ, trong khi các chỉ tiêu tổng tài sản, vốn chủ sở hữu vẫn 

tăng, nên các chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời của công ty trong năm 2015 có xu hướng 

giảm nhẹ so với năm 2014. Cụ thể, biên lợi nhuận sau thuế giảm 0,5%, biên lợi nhuận 

thuần từ HĐKD tăng nhẹ từ 13,27% lên 13,62%, ROE giảm xuống còn 24,98%. 

Cụ thể các chỉ tiêu như sau: 

Các chỉ tiêu  ĐVT  Năm 2014  Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

Hệ số thanh toán ngắn hạn  Lần  1,88  2,09 

Hệ số thanh toán nhanh:  Lần  1,22  1,43 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

Hệ số Nợ/Tổng tài sản  %  36,21%  38,38% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  %  56,75%  62,27% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

Vòng quay hàng tồn kho  Vòng  4,48  4,96 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản  Lần  1,59  1,53 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  

thuần 

 
% 

 
10,09 

 
9,72 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

 
% 

 
13,27 

 
13,62 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở 

hữu 

 
% 

 
26,34 

 
24,15 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản  %  16,09  14,85 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Cổ phần 

Tính đến thời điểm 16/09/2015, tổng số cổ phần công ty đã phát hành là 44.200.000 cổ phần, 

trong đó: 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 44.200.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ:   0 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu phổ thông:  44.200.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu ưu đãi:   0 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 36.773.826 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 7.426.174 cổ phiếu 

- Mệnh giá cổ phiếu:    10.000 VNĐ/cổ phiếu 

Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/09/2015 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu 

STT 
 

Cổ đông 
 Số 

lượng 

 Số lượng 

CP sở hữu 

 
Giá trị 

1  Cổ đông sở hữu trên 5%  2  32.047.774  320.477.740.000 

2  Cổ đông sở hữu từ 1 đến 5%  5  6.892.500  68.925.000.000 

3  Cổ đông sở hữu dưới 1 %  793  5.259.726  52.597.260.000 

  Tổng cộng  800  44.200.000  442.000.000.000 
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Cổ đông sở 

hữu trên 5%

72,51%

Cổ đông sở 

hữu từ 1 đến 

5%
15,59%

Cổ đông sở 

hữu dưới 1 

%
11,90%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO TỶ LỆ SỞ HỮU
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Cơ cấu cổ đông theo đối tượng sở hữu 

STT  Cổ đông  Số lượng  Số lượng CP sở hữu  Tỷ lệ 

I  Cổ đông Nhà nước  1  28.731.000  65,00% 

II  Cổ đông trong nước  786  8.050.316  18,21% 

1  Tổ chức  6  2.341.660  5,30% 

2  Cá nhân  780  5.708.656  12,91% 

III  Cổ đông nước ngoài  13  7.418.684  16,79% 

1  Tổ chức  5  7.404.874  16,76% 

2  Cá nhân  8  13.810  0,03% 

IV  Cổ phiếu quỹ  0  0  0 

  Tổng cộng  800  44.200.000  100% 

Danh sách cổ đông lớn 

TT 

 
Tổ chức/      

Cá nhân 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

 Số lượng 

CP sở 

hữu 

 
Tỷ lệ 

(%) 

1 

 
Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam 

 

0100100061 

 Số 1A Phố Tràng 

Tiền, Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

28.731.000 

 

65,00 

2 

 Vietnam 

Investment 

Property 

Holdings 

Limited 

 

CS7869 

 Commence 

Chambers, P.O.Box 

2208, Road Town, 

Tortola, British 

Virgin Islands 

 

3.316.774 

 

7,50 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước 

và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 02/01/2014 với vốn điều lệ 

ban đầu là 442.000.000.000 đồng. Công ty chưa tiến hành tăng vốn kể từ khi hoạt động dưới 

hình thức công ty cổ phần. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Trong năm 2015, Công ty không thực hiện giao dịch mua/bán cổ phiếu quỹ nào. 

Các chứng khoán khác 

Không có. 
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Công tác Quản lý 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Tình hình sử dụng nguyên vật liệu trong năm của công ty cụ thể như sau: 

STT 
 Nguyên vật liệu dùng 

cho sản xuất 

 
Xuất xứ 

 Đơn vị 

tính 

 Sử dụng 

trong năm 

1  Muối công nghiệp  Ấn Độ, Úc  Tấn  53.503 

2  Cát trắng  Việt Nam  Tấn  10.867 

3  Lưu huỳnh  Nga  Tấn  17.340 

4  BaCl2. 2H2O  Trung Quốc  Tấn  170 

5  Phốt pho vàng  Việt Nam  Tấn  435 

6  Hydroxyt Nhôm  Việt Nam  Tấn  5.453 

7  Điện  Việt Nam  Kwh  102.623.800 

Công ty chủ yếu sử dụng những nguyên vật liệu 

như muối công nghiệp, cát trắng, lưu huỳnh, 

phốt pho vàng, BaCl2.2H2O...Nguyên liệu được 

nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới, trong đó 

Ấn Độ, Úc, Trung Quốc và Nga chiếm đa số. 

Đối với các sản phẩm xút-clo, điện là nguồn 

năng lượng không thể thiếu cho quá trình điện 

phân, EVN là nhà cung cấp toàn bộ điện cho quá 

trình sản xuất của công ty, muối công nghiệp 

chủ yếu nhập khẩu từ Ấn Độ và Úc, phần rất ít 

còn lại được mua từ Bạc Liêu và Ninh Thuận. 

Đối với sản phẩm axit, lưu huỳnh chủ yếu được 

nhập khẩu từ Singapore và Nga, phốt pho vàng 

được cung cấp trong nước bởi CTCP Phốtpho 

Việt Nam. 

Trong quá trình sản xuất, công ty đã luôn chú ý 

đến công tác tiết kiệm nguồn nguyên liệu để 

vừa giảm bớt chi phí sản xuất, vừa góp phần 

bảo vệ môi trường.  

6 

CHI PHÍ LƯU HUỲNH 

CHIẾM 

30% 
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

AXIT SUNFURIC  

CHI PHÍ ĐIỆN CHIẾM 

40% 
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

XÚT CLO 
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Quản lý chất lượng 

Ra đời vào những năm đầu giải phóng miền Nam, sự phát triển của Công ty Cổ phần Hóa 

chất Cơ bản Miền Nam trong 40 năm qua gắn liền với sự đổi thay của nền kinh tế nói chung 

và ngành hóa chất Việt Nam nói riêng. Không ít lần chuyển đổi hình thức hoạt động, nhưng 

công ty đã kịp thời tìm ra hướng đi cho mỗi giai đoạn, gặt hái được nhiều thành công.Từ đó 

đến nay, công ty đã không ngừng phấn đấu và đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường 

trong và ngoài nước với các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường và giá cả 

hợp lý.  

Công ty Cổ phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam hiện là đơn vị sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản 

lớn nhất Việt Nam với hơn 40 chủng loại sản phẩm, trong đó các sản phẩm chính là xút NaOH, 

Axit Clohydric (HCl), Clor lỏng (Cl2), Axit Sunfuric (H2SO4), Natri Silicat các loại và Phốt pho 

vàng (P4). Các dây chuyền sản xuất của công ty hầu như đều theo mô hình khép kín với công 

suất lớn, sản phẩm đầu ra của dây chuyền này là nguyên liệu đầu vào của dây chuyền kia 

nên đã giúp CSV tiết kiệm chi phí, đa dạng sản phẩm và tăng tính chủ động trong nguồn 

nguyên liệu đầu vào. Do đó, công ty có khả năng cung cấp những chuỗi sản phẩm đầy đủ. 

Nhờ vậy, thị phần của CSV ở các mảng sản phẩm chính đều dẫn đầu thị trường trong nước. 

Công ty chủ động xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ cho từng sản phẩm nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi nhất trong công tác giám sát, thực hành sản xuất, cũng như phát hiện 

nguyên nhân sự cố xảy ra để có biện pháp xử lý kịp thời.  

Natri hydroxyt (NaOH)   32%  TCCS 01:2011/HCBH 

 45%  TCCS 02:2011/HCBH 

 50%  TCCS 019:2011/HCBH 

 20%  TCCS 04:2011/HCBH 

Axit Clohydric (HCl)   25%  TCCS 017:2011/HCBH 

 32%  TCCS 04:2011/HCBH 

 35%  TCCS 018:2011/HCBH 

Axit Photphoric H3PO4   Cấp kỹ thuật  TCCS 18:2001/HCCB 

 Cấp thực phẩm  TCCS 35:2002/HCCB 

Axit Sunfuaric H2SO4  Cấp tinh khiết  TCCS 20:2011/HCBH 

(97%) 

TCCS 23:2011/HCBH 

(50%) 

 Cấp kỹ thuật  TCCS 01:2011/HCTB2 
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Nhôm hydroxyt Al(OH)3     TCCS 12:2001/HCCB  

Clo lỏng (Cl2)     TCCS 09:2011/HCBH  

Phèn nước Nhôm sunfat 

Al2(SO4)3.nH2O 

   TCCS 14/2011/HCBH  

Javen (NaClO)   100g/l  TCCS 05:2011/HCBH 

 120g/l  TCCS 06:2011/HCBH 

Poly Aluminium Chloride 10%, 17%    TCCS 07:2011/HCBH  

Dung dịch FeCl3  30%  TCCS 15:2011/HCBH 

 36%  TCCS 16:2011/HCBH 

Kali Clorua (KCl)  Cấp thực phẩm  TCCS 01:2011/HCCB 

 Cấp tinh khiết  TCCS 22: 2001/ HCCB 

Canxi Clorua CaCl2  Cấp thực phẩm  TCCS 02:2011/HCCB 

 Cấp tinh khiết  TCCS 204: 2011/ HCCB 

Magie Sunfat (MgSO4.7H2O)    TCCS 10/2010/HCBH 

Amoniac (NH4OH)    TCCS 21: 2001/HCCB 

Mono Amon Photphat [(NH4)H2PO4]  Cấp thực phẩm  TCCS 03: 2011/HCCB 

 Cấp kỹ thuật  TCCS 19:2001/HCCB 

Mono Kali Photphat (KH2PO4)    TCCS 20: 2001/HCCB 

Natri photphat –Na3PO4.12H2O    TCCS 23:2001/HCCB 

Natri Silicat các loại (M = 2.3~2.7)    TCCS 08:2011/HCBH 

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, ngành công nghiệp Việt Nam sẽ bước vào giai 

đoạn phát triển vàng trong thời gian tới nhờ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Làn 

sóng ấy sẽ mang tới vô vàn cơ hội mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp hóa chất cơ bản 

như CSV. Để tận dụng được làn sóng ấy, ban lãnh đạo công ty đang chuẩn bị cho dự án đầu 

tư nhà máy sản xuất xút – clor có công suất 30.000 tấn NaOH 100%/năm trong giai đoạn 

2018-2020 và sau đó di dời 1 dây chuyền sản xuất hiện hữu có công suất 25.000 tấn NaOH 

100%/năm sang nhà máy mới. Như vậy, từ năm 2020, tổng công suất sản xuất xút của CSV 

có thể lên tới 55.000 tấn NaOH 100%/năm. 

Với chiến lược đầu tư công nghệ hiện đại nhằm đẩy mạnh năng lực sản xuất, cũng như không 

ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam 

đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững vị thế tại thị trường trong nước và mở rộng hoạt động xuất 

khẩu trong tương lai, góp phần khẳng định chất lượng hàng Việt trên thị trường thế giới. 
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Đặc thù ngành sản xuất hóa chất là luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường do 

đặc tính sản phẩm. Do vậy, góp phần bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo 

cho công ty trong việc ổn định sản xuất và kinh doanh bền vững. Từ đó, công ty đã đầu tư 

xây dựng, phát triển toàn diện hệ thống dây chuyền sản xuất, xử lý chất thải, đồng thời luôn 

luôn theo dõi nhằm bám sát tình hình để có những điều chỉnh phù hợp trong chiến lược, đảm 

bảo sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn an toàn chất lượng và thân thiện với môi trường. Năm 

2015, Phòng An toàn và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị cập nhật quy định của Pháp 

luật, xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện, kiểm soát, đánh giá và cải tiến công tác An 

toàn vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy và Bảo vệ Môi trường, không để xảy ra sự cố 

hoặc tai nạn nghiêm trọng. 

Đối với hoạt động sản xuất 

Công ty phát triển và hoàn thiện các dây chuyền sản xuất (dây chuyền xút – clo, axit sulfuric, 

axitphotphoric) tuân thủ đầy đủ thủ tục về môi trường như ĐTM và Đề án bảo vệ môi trường. 

Toàn bộ dây chuyền sản xuất của công ty hiện nay đều được cơ quan quản lý nhà nước xác 

nhận đã hoàn thành các biện pháp đảm bảo môi trường giai đoạn vận hành và cho phép đưa 

vào hoạt động chính thức: 

 Chỉ chọn công nghệ sản xuất hóa chất tiên tiến với hiệu quả và hiệu suất cao, phát thải 

thấp và thân thiện với môi trường. 

 Thường xuyên đào tạo nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường cho người lao 

động, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan để kịp thời áp dụng trong sản xuất. 

 Áp dụng hệ thống quản lý ISO 14001 để kiểm soát quá trình sản xuất cho tất cả các cơ 

sở. ISO 14001 giúp công ty tạo ra một hệ thống quản lý giảm bớt những tác động tiêu 

cực tới môi trường, đặc biệt, việc áp dụng quản lý môi trường theo tiêu chuẩn này tạo 

thuận lợi cho việc huy động tất cả các nhân viên tham gia vào quá trình nâng cao ý thức 

tập thể về môi trường.  

 Thực hiện thành công kế hoạch tái sử dụng nước thải đạt 5% lượng nước cấp vào tại Nhà 

máy Hóa chất Biên Hòa. 

 Lắp đặt thiết bị thu gom xử lý hơi NH3, dây chuyền sản xuất DAP nhằm cải thiện môi 

trường lao động tại Nhà máy Hóa chất Đồng Nai. 

 Cải tạo hệ thống xử lý hơi axit, thiết bị phản ứng muối nhôm sunfat, lắp đặt hệ thống ứng 

phó sự cố rò rỉ khí công nghệ dây chuyền axit sulfuric tại Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2. 

Đối với hoạt động theo dõi, giám sát 

 Quan trắc môi trường được thực hiện đầy đủ các thông số và đúng tần suất theo nội dung 

ĐTM, Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. 

 Chế độ báo cáo thực hiện đầy đủ nội dung và đúng hạn theo quy định của pháp luật. 

Trong năm công ty cũng tiếp các đoàn thanh tra về công tác phòng cháy chữa cháy, bảo 

vệ môi trường. Tổng cục môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận hoạt động 

bảo vệ môi trường của Công ty được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát PCCC – Bộ 

Công An cũng đánh giá cao Công tác PCCC của công ty.  
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Đối với hoạt động xử lý chất thải 

Phát thải từ hoạt động sản xuất hóa chất nếu không được xử lý kỹ càng trước khi đi ra môi 

trường sẽ gây ra những tác động không nhỏ đối với thảm thực vật, nguồn nước, không khí, 

từ đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân và động vật nuôi quanh vùng. Bên cạnh 

việc đầu tư dây chuyền sản xuất đạt chuẩn, công ty cũng chú trọng công tác xử lý chất thải. 

Đây là trách nhiệm mà Ban lãnh đạo công ty luôn xem trọng trong việc xây dựng uy tín và 

bảo vệ lợi ích lâu dài của công ty, cụ thể như sau: 

 Vệ sinh công nghiệp được thực hiện hàng ngày nhằm đảm bảo mỹ quan, môi trường lao 

động sạch sẽ, ngăn nắp. 

 Nước thải được thu gom và xử lý đạt chuẩn A QCVN 40:2011/BTNMT hoặc theo quy định 

của Khu công nghiệp trước khi đấu nối.  

 Khí thải được thu gom và xử lý đạt chuẩn B QCVN 19:2009/BTNMT trước khi thải ra môi 

trường. 

 Chất thải rắn được phân loại và áp dụng cách xử lý theo quy định tại Nghị định 

38/2015/NĐ-CP về việc quản lý chất thải và phế liệu và các Thông tư hướng dẫn liên quan. 

Theo đó chất thải rắn được chia thành 03 loại chính với cách xử lý khác nhau: 

Chất thải sinh hoạt được giao cho đơn vị thu gom xử lý tại địa phương hằng ngày. 

Chất thải công nghiệp được thu gom và phân loại tại nguồn trước khi chuyển về kho lưu. 

Chất thải công nghiệp được tái sử dụng hoặc giao cho đơn vị có chức năng thu gom và 

xử lý theo định kỳ. 

Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại tại nguồn và chuyển về kho lưu riêng biệt, 

đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư 36/2015/BTNMT về quản lý chất thải nguy hại, 

định kỳ giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 
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1 
Với sự hỗ trợ của Cộng đồng Trách nhiệm 

Xã hội Việt Nam (VRCC) thuộc Hội Hóa học 

Việt Nam, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ 

bản Miền Nam đã triển khai hệ thống 

Trách nhiệm xã hội tự nguyện 

(Responsible Care) tại Nhà máy Hóa chất 

Tân Bình 2 và Nhà máy Hóa chất Đồng 

Nai. Đây không chỉ là hoạt động nhằm mục 

tiêu bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe 

cho người lao động trong các doanh 

nghiệp và cộng đồng, mà còn giúp ngăn 

ngừa những sự cố hóa chất từ khâu sản 

xuất, lưu trữ, phân phối, sử dụng tới xử lý 

chất thải… từ đó nâng cao năng lực sản 

xuất, giảm thiểu chi phí, góp phần nâng 

cao lợi thế cạnh tranh cho công ty. 

2 
Công ty đã tổ chức nhiều hoạt 

động cụ thể, thiết thực để 

hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về 

ATVSLĐ năm 2015, Giờ Trái đất 

28/03, ngày Môi trường thế giới 

05/06, ngày toàn dân PCCC 

04/10 và Chiến dịch Làm cho thế 

giới sạch hơn.  

3 
Các hoạt động tuyên truyền 

Pháp luật lao động, PCCC và 

BVMT qua loa đài, bảng thông 

báo tại đơn vị cũng được tiến 

hành thường xuyên. Công ty còn 

cử Đội PCCC tham gia hội thao 

do cơ quan PCCC tổ chức, triển 

khai vận động công nhân viên 

tham gia vệ sinh công nghiệp, 

trồng mới cây xanh góp phần 

bảo vệ môi trường. 

Nhờ thực hiện đồng bộ và toàn diện các biện pháp đảm bảo an toàn trong dây chuyền sản 

xuất cũng như xử lý chất thải theo quy định, trong năm 2015 Công ty không vi phạm các quy 

định và pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Trong tương lai, để tiếp tục thực hiện tốt công tác này, CSV vẫn sẽ đặt vấn đề môi trường lên 

hàng đầu. Mỗi dự án đầu tư sẽ được nghiên cứu kỹ càng, xem xét các yếu tố có thể ảnh 

hưởng đến con người, thảm thực vật, các sinh vật sống, môi trường nước, không khí… Công 

tác tuyên truyền cho người lao động cũng như cộng đồng về ý thức xây dựng môi trường 

xanh sẽ được tăng cường. Mỗi một CBCNV công ty sẽ là một kênh tuyên truyền và lan tỏa 

thông điệp. Trách nhiệm sẽ là cốt lõi mà những hoạt động của công ty tập trung hướng vào, 

khi một cá nhân nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, công tác này sẽ được 

thực hiện toàn diện và hiệu quả.  
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Lao động 
trực tiếp
60,16%

Lao động 
gián tiếp
39,84%

THEO ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG

Nam
79,19%

Nữ
20,81%

THEO GIỚI TÍNH

26,99%

17,56%
52,03%

3,41%

THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Đại học và trên Đại học

Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Năm
2010

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

6,47

8,00
8,51

9,34

12,00

14,21

MỨC LƯƠNG BÌNH QUÂN 
QUA CÁC NĂM (TRIỆU 

ĐỒNG)

Chính sách liên quan đến người lao động 

Số lượng Cán bộ - Công nhân viên 

Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng số cán bộ công nhân viên trong công ty là 615 người 

với cơ cấu như sau:  

Mức lương bình quân 

Năm 2015, mức lương trung bình của cán bộ công 

nhân viên trong công ty là 14 triệu đồng, tiếp tục 

chuỗi tăng trưởng đều đặn của chỉ số này trong 

những năm qua. Từ năm 2010 đến nay, mức 

lương bình quân đã tăng gấp đôi, đặc biệt tăng 

mạnh trong giai đoạn 2013 – 2014 (mức tăng là 

37%). Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền 

Nam luôn chú ý quan tâm đến chính sách lương 

thưởng, góp phần cái thiện đời sống vật chất, 

nâng cao tinh thần của người lao động, từ đó thúc 

đẩy họ gắn bó và đóng góp hết mình cho công ty. 

Trong năm nay, mức lương tiếp tục tăng 1,2 triệu 

đồng so với năm 2014, tương đương mức tăng 

trưởng 9,4%. Đây cũng là mức khá cao so với các 

doanh nghiệp cũng ngành. Trong những năm tới, 

công ty tiếp tục đưa quyền lợi của người lao động 

gắn liền với lợi ích của công ty, tiềm năng phát 

triển của công ty là rất khả quan, dự kiến mức 

lương cho người lao động vẫn có xu hướng tăng.
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Chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân lực luôn có giữ vai trò quyết định đối với tương lai của một doanh nghiệp. Với mục tiêu 

tạo ra một môi trường làm việc thân thiện để mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời 

tạo tâm lý thoải mái cho người lao động, Công ty đã chú ý đề ra chính sách đảm bảo sức khỏe 

và phúc lợi cán bộ công nhân viên, trong đó nổi bật là chế độ lương thưởng và an toàn lao 

động. 

Nhận thức được vai trò của công tác nâng cao chất lượng, tay nghề của người lao động đối 

với hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong thời gian qua công ty thường xuyên cử nhiều cán bộ 

quản lý, người lao động tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do Tập đoàn và Công ty tổ chức. 

Những cá nhân này sau đó sẽ có những nhân tố chia sẻ lại kinh nghiệm cho CBCNV khác. 

Việc này một mặt vừa giúp nâng cao mặt bằng trình độ của người lao động, vừa là một hình 

thức khuyến khích văn hóa chia sẻ và tự học hỏi trong tập thể. Trong năm qua, công ty còn 

tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về các công tác an toàn sản xuất, tiết kiệm năng lượng và 

kỹ năng mềm cho nhân viên. 

Về đời sống vật chất, công ty trả lương cho cán bộ công nhân viên theo hệ số. Người lao động 

được hưởng đẩy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật. Bên 

cạnh đó, nhằm nâng cao tính cạnh tranh cũng như cải thiện không khí làm việc, tạo động lực 

làm việc hăng say cho nhân viên, công ty thường xuyên tổ chức những cuộc thi nâng bậc, 

thưởng cho những cá nhân làm việc hiệu quả, có ý tưởng mới đóng góp và quá trình sản xuất. 

Ngoài tiền lương, người lao động trong công ty còn được nhận thêm phụ cấp tiền ăn trưa, đi 

lại, thưởng nhân dịp lễ tết. Trường hợp CBCNV nghỉ theo chế độ hoặc chấm dứt hợp đồng lao 

động đều được hưởng trợ cấp theo đúng chế độ, đúng với thỏa thuận đã ký trong hợp đồng 

lao động. 
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Về đời sống tinh thần, công ty thể hiện sự quan tâm đối với cán bộ nhân viên thông qua việc 

tặng quà sinh nhật, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cũng như tổ chức các kỳ nghỉ mát, nghỉ 

dưỡng định kỳ nhằm củng cố tinh thần đoàn kết giữa cán bộ công nhân viên và sự gắn bó 

với công ty.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, công ty luôn chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cải thiện điều kiện làm việc, 

trang bị đầy đủ vật dụng, trang thiết bị bảo hộ, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao 

động. 

Sự quan tâm chăm sóc chu đáo cùng những chế độ khuyến khích tinh thần cống hiến, sáng 

tạo đã góp phần tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận trong tập thể CBCNV, giúp công ty hoàn 

thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh và đạt được nhiều thành công trong suốt 40 năm 

qua.  
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Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

Bên cạnh việc tập trung sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty cổ phần Hóa chất 

Cơ bản Miền Nam luôn đồng hành, sẻ chia thành quả cùng người lao động cũng như thực 

hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp vì cộng đồng xã hội. 

Công ty đã có nhiều hành động thiết thực nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng như 

thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn, thăm và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tổ chức các chuyến đi về 

nguồn để CBCNV vừa có cơ hội thư giãn nhân các dịp lễ vừa có dịp nâng cao ý thức và trách 

nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh đó, CSV còn tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất 2015, hưởng 

ứng những phong trào của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và cộng đồng địa phương. 

Cụ thể, trong năm 2015, công tác vì cộng đồng của công ty đã đạt được những kết quả như 

sau: 

 Phát động CBCNV công ty quyên góp, ủng hộ các Quỹ an sinh xã hội, Quỹ xã hội ngành 

Hóa chất, Quỹ Học sinh nghèo vượt khó, Quỹ ủng hộ Đồng bào Thiên tai, Quỹ Hỗ trợ 

CBCNV gặp tai nạn lao động… với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. 

 Tổ chức 6 chuyến đi tham quan về nguồn, kết hợp tặng quà cho 150 trường hợp gặp hoàn 

cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. 

 Hỗ trợ tập huấn cho khách hàng về an toàn trong sử dụng sản phẩm của công ty: năm 

2015 công ty đã tổ chức 06 lớp tập huấn với nội dung hướng dẫn an toàn sử dụng sản 

phẩm clo, axit sulfuric, PAC… cho khách hàng, thu hút 264 lượt người tham dự. 

 Đóng góp tài trợ xây dựng công trình Sở chỉ huy đảo Trường Sa với số tiền 1 tỷ đồng. 

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kết hợp với nhiều biện pháp tích cực và toàn diện, 

Hóa chất cơ bản Miền Nam đã từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cá nhân cũng 

như tập thể CBCNV công ty, đồng thời góp sức mình vào quá trình xây dựng chất lượng xã 

hội ngày một cao hơn. Trong thời gian tới, hoạt động này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh không 

chỉ trong phạm vi tại cộng đồng địa phương mà sẽ còn mở rộng ra các địa bàn khác, đưa sự 

chia sẻ của Hóa chất Cơ bản Miền Nam đến với nhiều hoàn cảnh, nhiều khu vực hơn, hướng 

đến mục tiêu phát triển bền vững. 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Môi trường kinh doanh 2015 

Năm 2015 là năm kết thúc việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, bên cạnh nhiều thuận 

lợi, kinh tế Việt Nam cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức, phải chịu tác động của 

nhiều yếu tố như kinh tế thế giới phục hồi chậm, chưa vững chắc...ảnh hưởng trực tiếp đến 

khả năng duy trì tăng trưởng thương mại và phát triển sản xuất trong nước.  

Trước bối cảnh vĩ mô chung của kinh tế thế giới và thực tiễn kinh tế trong nước, ngành sản 

xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất nói chung đạt mức độ tăng trưởng trong năm 2015 

khoảng 5,4% so với cùng kỳ 2014.  

Ngành sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất nói chung tiếp tục đối mặt với nhiều 

thách thức, bất cập như vấn đề khả năng cung ứng nguyên liệu đầu vào còn thấp, các doanh 

nghiệp còn lệ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, giá thành đầu vào cao, ảnh 

hưởng tiêu cực đến lợi nhuận biên của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, năng lực công nghệ, máy 

móc kỹ thuật vẫn còn thấp, năng lực sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của 

ngành cũng như nhu cầu thực tế của thị trường hiện nay.  

Từ bức tranh kinh tế trong và ngoài nước cùng với thực tiễn hoạt động của Công ty cổ phần 

Hóa chất cơ bản miền Nam, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 

2015 như sau: 

1 
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Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 

Chỉ tiêu  ĐVT  2014  2015  +/- 

Tổng doanh thu   

Triệu đồng 

 1.559.930  1.558.325  -0,10% 

  Doanh thu thuần   1.550.909  1.546.381  -0,29% 

  Doanh thu tài chính   6.892  11.624  +68,66% 

  Thu nhập khác   409  327  -20,05% 

Tổng các chi phí    1.401.658   1.408.076   +0,46% 

  Giá vốn hàng bán   1.185.360   1.201.955   +1,40% 

  Chi phí tài chính   16.108   10.596   -34,22% 

  Chi phí bán hàng   56.987   68.257   +19,78% 

Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
  93.586  66.637  -28,80% 

Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
  49.532   46.230   -6,67% 

  Chi phí khác   86  14.400   16644% 

Lợi nhuận gộp   365.549  344.425  -5,78% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
  156.552   150.257   -4,02% 

Lợi nhuận sau thuế công ty 

mẹ 
  138.583  133.371  -3,76% 

EPS  VNĐ/CP  3.174   3.029  -4,57% 

Cổ tức chi trả/vốn điều lệ (*)  %  16%  13%  -18,75% 

Số lượng lao động   Người  698  615  -11,89% 

Thu nhập bình quân người 

lao động 
 

Nghìn VNĐ/ 

người/ 

tháng 

    12.800   14.000  +9,38% 
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CƠ CẤU DOANH THU THUẦN 2015

Về doanh thu  

Qua các năm 2014, 2015, tỷ trọng các yếu tố doanh thu không thay đổi nhiều, với doanh thu 

thuần từ tiêu thụ (bán) thành phẩm đóng góp giá trị lớn nhất trong cơ cấu tổng doanh thu 

thuần. Doanh thu thuần từ bán hàng hóa là yếu tố có giá trị lớn thứ hai với khoảng 10,5% 

bình quân cả 2 năm qua.  

Năm 2015, do giá bán bình quân có sự sụt giảm nhẹ, sản lượng tiêu thụ cũng không tăng so 

với năm 2014 nên tổng giá trị doanh thu thuần đạt được trong năm giảm nhẹ (0,29%) so với 

cùng kỳ.  

Trong cơ cấu tổng doanh thu, trong khi doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch 

vụ và doanh thu khác có xu hướng giảm sút so với 2014 mặc dù giá trị giảm không đáng kể, 

thì doanh thu tài chính có sự tăng cao với mức tăng gần 70%; giá trị tăng thêm chủ yếu là 

do lãi tiền gửi. Thực tế, giá trị tiền và tương đương tiền trong năm tăng hơn 35,6 tỷ đồng, 

tương đương mức tăng 13,65% so với cùng kỳ.  

Xét theo cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, Phốt pho vàng là sản phẩm chủ đạo với tỷ trọng 

hơn 30% qua các năm, tuy nhiên giá trị Phốt pho vàng đóng góp vào tổng doanh thu thuần 

sụt giảm hơn 10% trong năm 2015 so với cùng kỳ đã tác động tiêu cực đến tổng doanh thu 

thuần của Công ty trong năm. Sản phẩm biến động mạnh nhất trong năm 2015 là PAC, tăng 

43% so với cùng kỳ tuy nhiên, với tỷ trọng chỉ chiếm 2,4% trong tổng doanh thu thuần nên 

sự tăng trưởng giá trị sản phẩm này không thể giúp làm tăng tổng giá trị doanh thu thuần 

trong năm.  
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14,4% 13,0%

10,0% 9,4%

31,3% 30,6%

7,2% 9,4%

2014 2015

CƠ CẤU CHI PHÍ SXKD THEO 
YẾU TỐ 2014-2015

Chi phí khác bằng tiền

Chi phí dịch vụ mua 
ngoài

Chi phí khấu hao tài 
sản cố định

Chi phí nhân công

Chi phí nguyên vật 
liệu

84,57% 85,36%

1,15% 0,75%

4,07%
4,85%

6,68% 4,73%

3,53%
3,28%

0,0%
1,0%

2014 2015

CƠ CẤU CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 
2014-2015

  Chi phí khác

Chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp

Chi phí quản lý 
doanh nghiệp

  Chi phí bán hàng

  Chi phí tài chính

Giá vốn hàng bán

Về chi phí 

Xét về cơ cấu chi phí hoạt động, trong 

năm 2015, không có nhiều biến động 

về thứ tự tỷ trọng các yếu tố cấu thành 

tổng chi phí hoạt động của Công ty. 

Giá vốn hàng bán luôn là yếu tố chiếm 

tỷ trọng cao nhất với khoảng 85% qua 

các năm. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

là yếu tố có giá trị lớn thứ 2 trong cơ 

cấu tổng chi phí, năm 2015 có sự sụt 

giảm mạnh về giá trị với mức giảm gần 

30% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, dư 

nợ vay ngắn hạn phát sinh chủ yếu vào 

thời điểm cuối năm (nên chưa phát 

sinh lãi vay), do chuẩn bị nguồn vốn 

đối ứng cho dự án di dời 3 Nhà máy tại 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ triển 

khai vào năm 2016. Về chi phí bán 

hàng là khoản mục lớn thứ 3 trong 

tổng chi phí hoạt động của công ty. 

Trong năm 2015, giá trị chi phí này 

cũng tăng so với cùng kỳ với mức tăng 

khoảng 19,8%. Các yếu tố chi phí còn 

lại chiếm  tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu 

tổng chi phí hoạt động của toàn Công 

ty.  

 

Xét về cơ cấu chi phí sản xuất kinh 

doanh theo yếu tố, nguyên vật liệu 

luôn là yếu tố chiếm tỷ trọng lớn 

nhất trong nhóm các yếu tố sản 

xuất kinh doanh. Năm 2015, giá trị 

yếu tố này tăng 7,58% so với cùng 

kỳ, tỷ trọng tăng nhẹ từ 37,1% lên 

38. Yếu tố chiếm tỷ trọng lớn thứ 

2 là chi phí dịch vụ mua ngoài, 

chiếm khoảng 31% tổng giá trị chi 

phí các yếu tố sản xuất kinh 

doanh; so với cùng kỳ, yếu tố này 

cũng có sự tăng nhẹ với mức tăng 

rất nhỏ (2,87%). Các yếu tố còn 

lại đều chung xu hướng với yếu tố 

nguyên vật liệu với mức biến động 

không đáng kể so với giá trị đạt 

được năm 2014.  
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91,62%

7,69% 0,70%

CƠ CẤU LỢI NHUẬN GỘP 2015

Lợi nhuận gộp từ bán thành phẩm Lợi nhuận gộp từ bán hàng hóa Lợi nhuận gộp từ cung cấp dịch vụ

90,00%

9,46% 0,54%

CƠ CẤU LỢI NHUẬN GỘP 2014

Về cơ cấu lợi nhuận gộp 

Với sự sụt giảm nhẹ của giá trị Doanh thu thuần (giảm 0,29%) cộng thêm sự tăng nhẹ của 

giá trị Giá vốn hàng bán (tăng 1,4%), tổng giá trị lợi nhuận gộp trong năm 2015 đã giảm hơn 

5% so với cùng kỳ 2014. Trong cơ cấu lợi nhuận gộp, giá trị lợi nhuận từ bán thành phẩm 

luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, với giá trị hơn 90%. Giá trị lợi nhuận gộp từ bán hàng hóa trong 

năm 2015 đã giảm mạnh (18,96%) so với kết quả đạt được năm 2014.  

Biểu đồ thể hiện biến động giá trị từng sản phẩm trong cơ cấu lợi nhuận gộp của Công ty cho 

thấy Phốt pho vàng vẫn là sản phẩm mang lại biên lợi nhuận gộp cao cho Công ty và lợi nhuận 

mang lại từ sản phẩm này chỉ giảm nhẹ 4,5% so với cùng kỳ. Trong năm 2015, các nhóm sản 

phẩm: Axít Clohydric các loại, Clo lỏng, Javen các loại, PAC là những sản phẩm có biên lợi 

nhuận gộp tăng so với giá trị đạt được năm 2014. Ngược lại, Xút lỏng các loại, Silicate các 

loại là những sản phẩm giảm sút về biên lợi nhuận gộp trong năm 2015.  
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Những tiến bộ đạt được trong năm 2015 

Kết thúc một năm với bối cảnh tình hình chung còn nhiều bất ổn, công ty vẫn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhờ khai thác có hiệu quả tất cả các nguồn lực, bao gồm: 

Công suất nhà máy 

Do nhu cầu thị trường nội địa tăng mạnh, một số sản phẩm chủ lực của công ty (như axit 

clohydric, xút, PAC, clo lỏ ng, javel, clorua sắt củ a Nhà maý Hóa chât́ Biên Hòa) đa ̃tăng hêt́ 

công suất sản xuất. Đặ c biệ t, nhà maý cung câṕ không đủ  sản lượng axit clohydric (HCl) nên 

đã quyết định mua thêm để  cung câṕ cho khaćh hàng đầy đủ và kịp thời. Riêng đối với sả n 

phẩ m acid phosphoric ở  Nhà maý Hóa chât́ Đồng Nai, do nhận thấy rủi ro cạnh tranh cao với 

hàng ngoạ i nhậ p từ Trung Quốc và Hàn Quốc nên nhà máy đã chủ động giả m bớt thời gian 

sả n xuât́ trên dây chuyền. Tuy nhiên, để  tậ n dụ ng năng lự c công suât́, nhà maý đa ̃nhậ n gia 

công thêm và sả n xuât́ acid phosphoric cho Công ty cổ phần Phốtpho Việ t Nam để  xuât́ khẩ u, 

kết quả là dây chuyền tạ i đây đa ̃chạ y hêt́ công suât́ từ những thańg cuối năm 2015 đêń nay. 

Sản phẩm 

Sản phẩm của công ty cung câṕ cho nhiều ngành công nghiệ p khać nhau, từ ngành xử  ly ́

nước, điệ n, dệ t nhuộ m, tẩ y rửa, giâý, phân bón, sả n xuât́ biǹh ắc quy đêń ngành chê ́biêń 

thự c phẩ m. Kinh tế trong năm tăng trưởng tốt nên nhu cầu đối với các sản phẩm này cũng 

tăng theo. Công ty đã nắm bắt điều kiện này để tăng cường sản xuất, đồng thời mở rộng các 

kênh bán hàng, tận tình hướng dẫn công tác an toàn trong sử dụng các sản phẩm hóa chất 

cũng như giải đáp mọi thắc mắc một cách kịp thời, từ đó giúp khách hàng tin dùng sản phẩm 

của công ty. Năm qua, cać sả n phẩ m củ a Nhà maý Hóa chât́ Biên Hòa tiêu thụ  rât́ tốt, cùng 

với sả n phẩ m phôt́ pho vàng củ a Công ty cổ phần Phốtpho Việ t Nam tạ i Lào Cai, đa ̃goṕ phần 

mang lạ i lợ i nhuậ n chủ  yêú cho Công ty.  

Tài chính 

Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam luôn là một khách hàng ưu tiên của các Ngân 

hàng trong nước do có tình hình tài chính vững vàng và lành mạnh. Trong năm qua, công ty 

tiếp tục giữ nguồn tài sản ổn định, cân đối được tình hình công nợ và hạn chế các khoản phải 

thu khó đòi. Bênh cạnh đó, Công ty duy trì hệ số nợ thấp nhằm giảm những áp lực về chi phí 

lãi vay và rủi ro trong sử dụng đòn bẩy tài chính. Với việc niêm yết cổ phiếu tại HOSE, Công 

ty thêm chủ động về mặt tài chính cũng như kênh tiếp cận với nhiều nhà đầu tư hơn trên thị 

trường chứng khoán. Công tác công bố thông tin được thực hiện đúng quy định, thể hiện 

đúng trách nhiệm và sự quan tâm đối với cổ đông, đồng thời tăng sự minh bạch về tình hình 

của công ty, đặc biệt là tình hình tài chính. 

Nhân lực 

Một trong những lợi thế quan trọng của Công ty là nguồn nhân lực dồi dào với tinh thần đoàn 

kết và luôn nỗ lực cùng Ban Lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh đã đề ra. Hiện nay, toàn công ty có 615 cán bộ công nhân viên với trình độ đang ngày 

một nâng cao nhờ công tác tuyển dụng và đào tạo nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả. Mức 

lương bình quân của người lao động năm sau đều cao hơn năm trước với mức tăng trung bình 

là 10%. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và đổi mới các chính sách liên quan 

đến quyền lợi của người lao động, góp phần củng cố đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao 

mặt bằng chất lượng lao động để đáp ứng các mục tiêu chiến lược phát triển của công ty.



 

52 

1%

86%

13%

CƠ CẤU TÀI SẢN DÀI HẠN 2015

Phải thu dài hạn Tài sản cố định

Tài sản dài hạn khác

37%

27%

32%

4%

CƠ CẤU TÀI SẢN NGẮN HẠN 2015

Tiền Các khoản phải thu

Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác

 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu 
 

ĐVT 
 

2014 
 

2015 
 

2015/2014 
 Tỷ trọng 

2015 

Tài sản ngắn hạn  Tỷ đồng  643  808  +25,8%  79,91% 

Tài sản dài hạn  Tỷ đồng  330  203  -38,5%  20,09% 

Tổng tài sản  Tỷ đồng  973  1.012   +4,0%  100% 

Năm 2015, tổng giá trị tài sản của Công ty đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. 

Sự tăng thêm giá trị tài sản chủ yếu là do sự đóng góp của giá trị tài sản ngắn hạn với sự 

tăng mạnh của giá trị khoản mục phải thu khách hàng (tăng hơn 60% so với năm 2014). 

Trong khi đó, tài sản dài hạn có sự sụt giảm đáng kể do trích khấu hao tài sản cố định trong 

năm và tài sản cố định đầu tư trong năm tăng không đáng kể, ngoài ra sự kết chuyển chi phí 

trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ cũng góp phần làm giảm giá trị tài 

sản dài hạn.  

Cơ cấu tài sản được trong những năm sau cổ phần hóa có sự dịch chuyển sang tỷ trọng tài 

sản ngắn hạn khi tỷ trọng này chỉ chiếm 60% năm 2013, nâng lên 66% năm 2014 và đạt gần 

80% trong năm 2015.  

Xét về cơ cấu mỗi nhóm tài sản, tỷ trọng tài sản ngắn hạn, dài hạn cụ thể như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về cơ cấu tài sản ngắn hạn, tiền là khoản mục chiếm tỷ trọng tương đối lớn (gần 40% 

trong cơ cấu tổng giá trị tài sản ngắn hạn) trong đó tiền gửi ngân hàng và các khoản tương 

đương tiền là yếu tố chiếm phần lớn tỷ trọng. Khoản mục các khoản phải thu và hàng tồn kho 

là 2 nhóm thành tố còn lại với tỷ trọng lần lượt là 32% và 27%. Tài sản ngắn hạn khác chiếm 

một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng giá trị tài sản ngắn hạn.  

Về cơ cấu tài sản dài hạn, giá trị tài sản cố định chiếm 86% tổng giá trị tài sản dài hạn 

trong đó, chi phí xây dựng dở dang và giá trị tài sản vô hình chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (lần 

lượt là 2,5% và 0,2%), còn lại là tài sản cố định hữu hình với hơn 97%. 

2 



 

53         BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

53,9%

19,6%

0,3%

6,5%

13,2%

1,8%

0,5% 4,1%

CƠ CẤU NỢ NGẮN HẠN 2015

Vay ngắn hạn

Phải trả cho người bán

Người mua trả tiền trước

Thuế và các khoản phải nộp 
Nhà nước

Phải trả người lao động

Chi phí phải trả

Các khoản phải trả, phải nộp 
ngắn hạn khác

Quỹ khen thưởng phúc lợi

Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu 
 

ĐVT 
 

2014 
 

2015 
 

2015/2014 
 Tỷ trọng 

năm 2015 

Nợ  ngắn hạn  Tỷ đồng  342  386  +13,0%  99,46% 

Nợ dài hạn  Tỷ đồng  11  2  -80,2%  0,54% 

Tổng nợ  Tỷ đồng  352  388  +10,20%  100% 

Trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty, Nợ ngắn hạn trong năm 2015 tăng gần 13% so với 

cùng kỳ, trong khi đó, nợ dài hạn giảm đáng kể (80,2%) và chỉ còn hơn 2 tỷ đồng trong năm 

2015.  

Cơ cấu chi tiết nợ phải trả ngắn hạn như sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, vay ngắn hạn là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 

53,9% tổng giá trị nợ ngắn hạn. Đây cũng là khoản mục tăng đáng kể so với cùng kỳ 2014 

(tăng 27%), trong đó, tổng giá trị các khoản vay tại Công ty mẹ chiếm gần 75% với hơn 45 

tỷ đồng vay mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.  

Khoản mục có giá trị lớn thứ hai là Phải trả người bán với gần 20% tổng giá trị các khoản nợ 

phải trả ngắn hạn. Giá trị khoản mục này có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ với mức 

tăng 43% nguyên nhân do chuẩn bị nguồn vốn nhằm triển khai dự án di dời 3 Nhà máy tại 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo kế hoạch phân kỳ đầu tư. 
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Về tình trạng nợ phải trả 

Chỉ tiêu 

 Tuổi nợ dưới 1 năm  Tuổi nợ trên 1 năm 

 2014  2015  +/-  2014  2015  +/- 

Các khoản vay  163.895   208.235   27,05%  10.551   2.091   -80,18% 

Phải trả người 

bán và phải trả 

khác 

 

55.146  

 

77.645  

 

40,80% 

 

-  

 

-  

 

0,00% 

Chi phí phải trả  1.915   7.065   269,00%  -   -   0,00% 

Tổng cộng  220.955   292.945   32,58%  10.551   2.091   -80,18% 

ĐVT: Tỷ đồng 

Trên thực tế, Công ty luôn coi trọng công tác quản trị rủi ro nói chung và đặc biệt là rủi ro 

thanh khoản nói riêng. Ban điều hành luôn giám sát hoạt động quản lý rủi ro thông qua việc 

thường xuyên theo dõi yêu cầu về thanh toán hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm duy 

trì một lượng tiền cũng như các khoản vay ở mức phù hợp, giám sát các luồng tiền phát sinh 

thực tế với dự kiến nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do biến động dòng tiền của Công ty.  

Trong năm 2015, để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công 

ty đã tăng giá trị vay ngắn hạn với hơn 55 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty đủ khả năng tạo ra 

dòng tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. 

Ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay: 

Chỉ tiêu  Đơn vị tính  2014  2015 

Vay ngắn hạn  Triệu đồng         163.895     208.235  

Vay dài hạn  Triệu đồng           10.551         2.091  

Chi phí lãi vay  Triệu đồng           15.280         7.350  

Chi phí lãi vay/doanh thu thuần  %  0,99%  0,48% 

Năm 2015, tỷ lệ chi phí lãi vay trên doanh thu thuần ở mức 0,48%. Đây là mức thấp và có xu 

hướng giảm so với cùng kỳ 2014, thể hiện công ty không chịu nhiều rủi ro về biến động lãi 

suất.  
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 NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

Không ngừng cập nhật tình hình trong và ngoài công ty, xây dựng chiến lược kinh doanh phù 

hợp với từng thời kỳ 

 Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh rõ ràng cũng như những phương hướng chiến 

lược phù hợp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất, trong đó bao gồm các mục tiêu 

chủ yếu như: nâng cao năng lực và sản lượng sản xuất, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, 

xúc tiến quảng cáo, đẩy mạnh tiêu thụ  các mặt hàng chủ lực, mở rộng thị trường. Đồng thời, 

chính sách của Công ty còn tập trung giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập ổn định, 

nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên. Các công tác về môi 

trường, góp phần xây dựng cộng đồng cũng được thực hiện thường xuyên, thiết thực hơn. 

 Theo định hướng sắp tới, Công ty sẽ tiến hành dự án di dời cać Nhà máy nằm trong khu 

công nghiệ p Biên Hòa 1 theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai. Phương ań di dời cać nhà 

maý về KCN Nhơn Trạ ch 6 đa ̃đượ c Tậ p đoàn Hoá chât́ Việ t Nam phê duyệt về chủ trương. 

Công tác chuẩn bị di dời sẽ bắt đầu thự c hiệ n từ năm 2016, có kêt́ hợ p với tăng công suât́ 

sả n phẩ m như tăng thêm lượ ng xút 100% NaOH 30.000 tấn/năm, tăng công suât́ axit 

sulphuric theo hai giai đoạ n để  đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng trong tương lai. 

Khuyến khích những sáng kiến trong sản xuất, cải tiến trình độ kỹ thuật 

Trong năm, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được thực hiện và phát huy hiệu quả cao, đem lại 

nhiều lợi ích thiết thực trong hoạt động sản xuất như cải thiện điều kiện làm việc của công nhân 

sản xuất, giảm lao động chân tay;  tiết kiệm chi phí xử lý môi trường; hợp lý hóa quy trình quản 

lý tài sản cố định; tăng công suất dây chuyền; cụ thể như sau:  

 Thiết kế chế tạo hệ thống sang chiết can axit H2SO4 tại Kho bồn chứa cảng Gò Dầu; cải tạo, 

tăng cường hiệu suất xử lý khí thải đuôi dây chuyền axit sunfuric đạt trên 98%, đảm bảo an 

toàn trong quá trình vận hành dây chuyền cũng như  tăng cường năng lực ứng phó khi có 

sự cố, không để gây ra thiệt lại lớn về người và tài sản. 

 Đầu tư chế tạo thiết bị trao đổi nhiệt II-E305 tại Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2, thay thế thiết 

bị nhập ngoại bằng thiết bị trong nước, giá thành hạ, tuổi thọ thiết bị cao. 

 Xây dựng Quy trình quản lý kỹ thuật tài sản cố định tại Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản 

miền Nam. Cải tiến quy trình sản xuất Natrisilicat.  

 Cải tiến thiết kế thiết bị gia nhiệt hầm nấu chảy lưu huỳnh. 

 Thử nghiệm sử dụng bổ sung nguồn nguyên liệu mới (phèn lỏng 6%) cho dây chuyền sản 

xuất muối nhôm sunfat.

3 

1 

3 



 

56 

Đẩy mạnh, xúc tiến các mối quan hệ với nhà cung cấp cũng như khách hàng 

 Công ty chủ trương duy trì mối quan hệ tốt với cać khách hàng và nhà cung cấp nhằm 

đảm bảo nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào trong nước cũng như sản lượng tiêu 

thụ đầu ra. Ngoài ra, Công ty còn có mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp từ nước 

ngoài và tìm kiếm thêm nhiều đối tác cung cấp nguyên vật liệu đầu vào giá rẻ tùy theo 

tiǹh hiǹh biêń độ ng gia ́trên thị  trường thê ́giới. 

 Trong thời gian tới, công ty sẽ mở rộng thêm mạng lưới khách hàng, tích cực tìm kiếm 

và bồi dưỡng những khách hàng tiềm năng, đưa sản phẩm của công ty đến với nhiều 

đối tượng, nhiều địa bàn hơn. Công tác ghi nhận phản hồi và ý kiến đóng góp từ khách 

hàng và đối tác cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm cải thiện chất lượng phục vụ và chất 

lượng sản phẩm. 

Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, tạo dựng và 

nâng cao lợi thế cạnh tranh trong thời hội nhập 

 Trên thị trường hiện nay đã xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh về sả n phẩ m axit 

phốtphoric như CTCP Hoá chât́ Đức Giang, các sả n phẩ m nhậ p khẩ u từ Trung Quốc, 

Hàn Quốc và đặc biệt là các công ty sả n xuât́ Photpho vàng mới ra đời tạ i Lào Cai đang 

tích cực cạ nh tranh hạ  gia ́bań. Bên cạnh đó, sả n phẩ m axit sulphuric của Công ty gặp 

phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ sản phẩm axit sunphuric sản xuất từ quá trình luyện 

kim gia ́rẻ của Hàn Quốc, Nhậ t Bả n từ cać Công ty tư nhân nhậ p khẩ u. Điều này đa ̃ảnh 

hưởng không nhỏ đến ưu thế của Công ty trên thị trường trong nước. 

 Nhằm đối phó với thực trạng bất lợi này, trong ngắn hạn công ty đã tiến hành giảm giá 

cho những mặt hàng gặp phải sự cạnh tranh mạnh để duy trì thị phần, đồng thời tiến 

hành xây dựng một kế hoạch dài hạn nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh cho công ty. 

Chuỗi giá trị công ty được nghiên cứu kỹ càng để giảm giá thành sản phẩm xuống mức 

thấp nhất, tuy nhiên vẫn đảm bảo duy trì và không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm. 

Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, công ty vẫn tìm kiếm cơ hội hợp tác trong ngành để có 

thể trao đổi kinh nghiệm, lao động, trình độ công nghệ theo phương châm cả hai bên 

cùng có lợi và góp phần vào sự phát triển chung của ngành hóa chất Việt Nam.  
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 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Năm 2015 khép lại với bức tranh kinh tế thế giới hỗn độn, đan xen những mảng màu sáng-

tối như: kinh tế Mỹ khởi sắc, đà tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại, sự phục hồi ở Khu vực 

Eurozone còn chậm chạp… Kinh tế thế giới năm 2016 được dự báo vẫn còn bấp bênh với 

không ít rủi ro như thương mại toàn cầu suy giảm; khả năng biến động thị trường tài chính 

do các nước tiếp tục phá giá đồng tiền và lãi suất ở các nền kinh tế chủ đạo tăng ở các mốc 

thời gian không dự đoán được; giá dầu thấp gây áp lực đến cân đối tài chính ở các nước sản 

xuất dầu; nguy cơ suy thoái hoặc giảm phát kéo dài ở các nền kinh tế châu Âu, Nhật Bản; các 

thị trường mới nổi đang gặp nhiều thách thức do các nguyên nhân chính trị, kinh tế, tài chính 

tiền tệ chi phối.  

Từ tình hình thực tiễn của năm 2015 và triển vọng của kinh tế thế giới và trong nước, kinh tế 

Việt Nam năm 2016 được dự báo sẽ tiếp nối xu hướng tăng trưởng của năm 2015 với mục 

tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,7%, tỷ lệ lạm phát được dự báo tiếp tục duy trì ở 

mức thấp… Tuy nhiên, chính sách ổn định kinh tế vẫn cần đề phòng các áp lực từ môi trường 

kinh tế thế giới đối với lãi suất và tỷ giá, cũng như áp lực từ gia tăng nợ công trong nước. 

Trước bối cảnh trong và ngoài nước cũng như thực tế đạt được năm 2015 của CTCP Hóa chất 

cơ bản miền Nam, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2016 như sau:  

STT  Chỉ tiêu  ĐVT  TH2015  KH2016  YoY 

1  Giá trị SXCN theo giá thực tế        

   a. Giá trị SXCN Cty Mẹ  Tr. đồng  1.060.000  1.034.030  98% 

   b. Giá trị SXCN Cty Con   Tr. đồng  522.000  400.000  77% 

2  Sản phẩm sản xuất          

   Sản lượng sản phẩm sản xuất             

   + Xút lỏng quy về 100%NaOH  Tấn  34.214  33.280  97% 

   + HCl 32%  Tấn  73.791  73.000  99% 

   + Clor lỏng  Tấn  5.104  4.800  94% 

   + Silicate  Tấn  32.250  35.500  110% 

   + Javel  Tấn  20.585  19.500  95% 

   + H2SO4  Tấn  51.536  55.000  107% 

   + Phèn đơn các loại  Tấn  7.109  7.000  98% 

   + Phèn đơn các loại  Tấn  7.109  7.000  98% 
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STT  Chỉ tiêu  ĐVT  TH2015  KH2016  YoY 

   + H3PO4  Tấn  1.567  2.000  128% 

   + Phốt pho vàng  Tấn  7.859  6.500  83% 

   + PAC  Tấn  19.564  16.500  84% 

   Sản lượng sản phẩm tiêu thụ          

   + Xút lỏng quy về 100%NaOH  Tấn  24.921  22.685  91% 

   + HCl 32%  Tấn  54.741  62.000  113% 

   + Clor lỏng  Tấn  5.129  4.800  94% 

   + Silicate  Tấn  31.761  35.500  112% 

   + Javel  Tấn  20.445  19.500  95% 

   + H2SO4  Tấn  44.089  48.970  111% 

   + Phèn đơn các loại  Tấn  6.841  7.000  102% 

   + H3PO4  Tấn  1.259  1.357  108% 

   + Phốt pho vàng  Tấn  7.242  6.500  90% 

   + PAC  Tấn  19.375  16.500  85% 

3  Tổng doanh thu tiêu thụ         

   a. Doanh thu Cty Mẹ  Tr. đồng  1.131.000  1.048.000  93% 

   b. Doanh thu Cty Con  Tr. đồng  494.000  400.000  81% 

4  Lợi nhuận trước thuế         

   Lợi nhuận Cty Mẹ  Tr. đồng  167.000  168.000  101% 

   Cổ tức từ Cty Con  Tr. đồng  32.000  18.000  56% 

   Lợi nhuận Cty Con (P4)  Tr. đồng  61.000  50.000  82% 

5  Tổng mức vốn đầu tư XDCB  Tr. đồng  8.656  10.834  125% 

 

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có 
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 ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Đánh giá của về môi trường kinh doanh nói chung và ngành hóa chất nói riêng 

Năm 2015 là một năm tăng trưởng tích cực của kinh tế Việt Nam với 13/14 chỉ tiêu đã đạt kế 

hoạch và GDP vượt mức kỳ vọng 6,2% đề ra từ đầu năm. Kinh tế cũng ghi nhận nhiều tín 

hiệu tích cực như lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, nhập siêu trở lại, nợ xấu được kiểm 

soát dưới 3%. Động lực mạnh cho nền kinh tế là ngành công nghiệp cũng ghi nhận sự cải 

thiện đáng kể với chỉ số sản xuất toàn ngành và chỉ số tiêu thụ tăng, trong khi tỷ lệ tồn kho 

lại thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, môi trường kinh doanh và hội nhập quốc tế 

đã khởi sắc đáng kể khi Cộng đồng kinh tế ASEAN đã chính thức thành lập vào tháng 12 năm 

2015, một loạt các hiệp định FTA đã được ký kết, và nổi bật là sự đồng thuận của Bộ trưởng 

12 nước tham gia TPP, trong đó có Việt Nam. Có thể nói, chưa bao giờ những cơ hội thu hút 

đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, học hỏi và cải tiến trình độ công nghệ, tìm kiếm nguồn 

lao động có chất lượng lại rộng mở với doanh nghiệp Việt Nam như thời điểm hiện nay. 

Ngành hóa chất Việt Nam sản xuất các loại hóa chất công nghiệp và nông nghiệp từ những 

nguyên liệu đầu vào như dầu, khí tự nhiên, các loại khoáng chất và khoáng sản. Sản phẩm 

đầu ra của ngành chủ yếu là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa dầu, hóa chất cơ bản, điện 

hóa học, khí công nghiệp, hóa chất tẩy rửa, sơn và mực in, đây là những sản phẩm rất cần 

thiết phục vụ sinh hoạt và các ngành kinh tế khác. Trong điều kiện kinh tế như hiện nay, yêu 

cầu mở rộng của các ngành kinh tế khác, đặc biệt là ngành công nghiệp cũng sẽ kéo theo sự 

tăng trưởng về nhu cầu đối với các sản phẩm của ngành, trong đó nhóm phân bón và hóa 

chất cơ bản được kỳ vọng có tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, một yếu điểm của ngành 

hóa chất là khả năng cung ứng nguyên liệu đầu vào còn yếu. Phần lớn nguyên liệu cho ngành 

hóa chất phải nhập khẩu, gây nên áp lực lớn về giá chi phí đầu vào và những rủi ro liên quan 

đến tỷ giá. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến giá cả sản phẩm đầu ra và biên lợi nhuận của 

doanh nghiệp. 

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty 

Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam là một trong những doanh nghiệp sản xuất hóa 

chất cơ bản hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm hóa chất của Công ty là nguyên liệu sản xuất 

của các ngành sản xuất khác trong nền kinh tế quốc dân. Thị trường đầu ra của Công ty hiện 

nay đang tập trung đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp như: thực phẩm, dược phẩm, 

xử lý nước sinh hoạt, xử lý nước thải, sản xuất giấy, dệt nhuộm, nhiệt điện, dầu khí… 

Trước những thuận lợi và khó khăn chung của nền kinh tế cũng như ngành hóa chất Việt 

Nam, trong năm qua công ty đã tập trung mọi nỗ lực nhằm khai thác đồng bộ và có hiệu quả 

năng suất của các nhà máy, cơ sở sản xuất, không ngừng nâng cao trình độ tay nghề của 

nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác an toàn và vệ sinh môi trường. Nhờ vậy, Hóa chất Cơ 

bản miền Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
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Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty trong năm 2015 

Về hoạt động sản xuất 

Công suất của các nhà máy được duy trì ổn định. Đối với một số sản phẩm chủ lực như HCl, 

xút, PAC, Javel, công suất đã được tăng lên tối đa để phục vụ đầy đủ và kịp thời cho nhu cầu 

tiêu dùng nội địa. Công ty tiến hành đánh giá định kỳ năng lực sản xuất của máy móc thiết bị 

và nguồn nguyên liệu sẵn có để có chiến lược phù hợp. Tiêu biểu, trong năm nay do nhu cầu 

tăng vọt đối với sản phẩm HCl, hoạt động thương mại đã được tăng cường để cung cấp cho 

khách hàng; giá thành sản phẩm H3PO4 của công ty khá cao và bị cạnh tranh mạnh nên Ban 

lãnh đạo đã chủ trương giảm thời gian sản xuất trên dây chuyền, đồng thời nhận gia công 

sản phầm này cho Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam, không để gây ra tình trạng lãng phí 

công suất nhà máy. Hoạt động sản xuất được tăng cường, nhưng luôn đi kèm với việc đảm 

bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Trong năm công ty cũng tiến hành đầu tư hoàn 

thiện hệ thống sản xuất hiện hữu, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm phục 

vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Về hoạt động bán hàng 

Sản phẩm của công ty luôn đảm bảo chất lượng với giá cả linh hoạt, kết hợp với việc chú 

trọng đẩy mạnh công tác bán hàng, marketing, tăng cường chăm sóc khách hàng cũ và tìm 

kiếm khách hàng mới, trong năm qua, Công ty đã từng bước giữ vững và mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động bán hàng được liên kết với hoạt động sản xuất nhằm nắm bắt 

tình hình thị trường, nâng cao hiệu quả tiêu thụ, không để tình trạng tồn kho kéo dài. Trong 

thời gian tới, công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với các đối tác 

trong và ngoài nước, phấn đấu luôn được bạn hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm và 

thương hiệu, uy tín của Công ty. 

Về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 

Công ty không ngừng tăng cường công tác quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng, bảo đảm 

tính chủ động, tích cực trong công việc tăng sản lượng và doanh thu tiêu thụ, đồng thời quản 

lý công nợ bán hàng, xác định thời hạn thanh toán hợp lý, tăng nhanh vòng quay của vốn, an 

toàn vốn trong sản xuất kinh doanh. 

Về công tác an toàn vệ sinh môi trường 

Công ty đặc biệt chú trọng triển khai một cách đồng bộ, có hệ thống và chính quy công tác 

an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Người lao động được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo 

hộ lao động cũng như kiến thức an toàn trong quy trình sản xuất. Máy móc thiết bị được kiểm 

tra bảo dưỡng thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện sai sót, hỏng hóc để có hướng khắc 

phục kịp thời. Ngoài ra, các hoạt động tập huấn về công tác an toàn trong sản xuất và sử 

dụng sản phẩm, vận hành máy móc, thiết bị cũng được tăng cường để nâng cao kiến thức 

cho CBCNV, khách hàng và đối tác. Công ty tiến hành xử lý triệt để nước thải và rác thải sản 

xuất, thực hiện tốt trách nhiệm với môi trường. 

Do nền kinh tế tăng trưởng, nhu cầu các mặt hàng Xút-Clo trong việc xử lý nước, vệ sinh, tẩy 

rửa tăng lên rõ rệt, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm này từ đó có sự chuyển biến 

tích cực. Tuy nhiên các mặt hàng axit như H2SO4, H3PO4 của công ty chưa đạt kế hoạch mong 

đợi do gặp phải sự cạnh tranh của các mặt hàng giá rẻ nhậ p khẩ u từ Trung Quốc, Hàn Quốc 

và Nhậ t Bả n. Biến động trái chiều của hai nhóm sản phẩm đã đưa tổng sản lượng sản xuất 

và tiêu thụ giữ ở mức ổn định, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.   
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TT CHỈ TIÊU ĐVT KH 2015 TH 2015 TH/KH 

Giá trị sản xuất công nghiệp Tỷ đồng       

1 Theo giá thực tế  1.484    1.582    106,60% 

 Công ty mẹ  1.044    1.060    101,53% 

 Công ty con   440    522    118,64% 

2 Theo giá cố định  598    644    107,69% 

 Công ty mẹ  402    424    105,47% 

 Công ty con   196    220    112,24% 

Sản lượng sản phẩm Tấn       

1 Sản phẩm sản xuất  251.580    253.579    100,79% 

2 Sản phẩm tiêu thụ  215.056    215.803    100,35% 

Tình hình lao động trong công ty       

1 Số lượng Người 850    615    94,12% 

2 Thu nhập bình quân Tr.đ/người/tháng 12.610    14.210    112,69% 

Xuất nhập khẩu 1.000 USD       

1 Kim ngạch xuất khẩu  328    252    76,83% 

2 Kim ngạch nhập khẩu  7.387    7.963    107,80% 

Doanh thu tiêu thụ (hợp nhất) Tỷ đồng 1.435    1.546    107,76% 

Đầu tư xây dựng cơ bản Tỷ đồng 16    9    53,43% 

LNST cổ đông công ty mẹ Tỷ đồng 115    133    115,97% 

Thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất và các công tác liên quan, kết thúc năm 2015, tình 

hình kinh doanh của công ty đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ.  

Doanh thu đạt được kế hoạch chủ yếu từ các sản phẩm Xút- Clo, nhưng do chi phí sản xuất 

cao, giá điện tăng nên giá thành sản phẩm cũng cao, vì vậy lợi nhuận riêng của công ty mẹ 

mặc dù cao hơn so với kế hoạch nhưng vẫn thấp hơn so với năm 2014. Cổ tức nhận được từ 

công ty con đạt được cao hơn kỳ vọng đưa mức tổng lợi nhuận trước thuế phát sinh cao hơn 

so với kế hoạch đề ra. 

Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt được kế hoạch do công ty duy trì nguồn cung ổn định, có mối 

quan hệ tốt với các nhà cung cấp nước ngoài. Tuy vậy xuất khẩu vẫn còn hạn chế, do gặp 

phải sự cạnh tranh của các đối thủ trong và ngoài nước. Thu nhập của người lao động tăng 

hơn 11%, theo đúng mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV trong công 

ty. 
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Hoạt động đầu tư 

Công ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư để hoàn thiện quy trình, từng bước ổn định nâng cao 

năng lực sản xuất của các dây chuyền sản xuất hiện hữu, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kho bãi... 

phục vụ công tác lưu trữ hàng hóa.  

Kết quả thực hiện công tác đầu tư trong năm như sau 

 Vốn đầu tư kế hoạch: 16.200 triệu đồng. 

 Vốn đầu tư đã thực hiện: 8.656 triệu đồng, đạt 53% so với kế hoạch. 

 Vốn đầu tư huy động và giải ngân: 9.656 triệu đồng. 

Tình hình quản lý các dự án đầu tư 

 Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án “Đầu tư bình điện phân thay thế 

bình DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa”. Dự án dự kiến trình duyệt trong Quý 2 năm 

2016. 

 Lập báo cáo phương án di dời 3 Nhà máy tại KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai và báo cáo 

lựa chọn địa điểm; trình hồ sơ xin chủ trương đầu tư di dời 3 Nhà máy với địa điểm di dời 

là KCN Nhơn Trạch 6, Tỉnh Đồng Nai. Phương án thuê đất, thuê hạ tầng đã được HĐQT 

phê duyệt; hiện đang tiến hành thủ tục ký hợp đồng thuê đất, thuê hạ tầng với chủ đầu 

tư KCN Nhơn Trạch 6 (phân khu 6C). 

 Lập hồ sơ và trình duyệt xin chủ trương trả Giấy phép khai thác khoáng sản số 1121/GP-

BTNMT được Bộ tài nguyên và Môi trường cấp năm 2006 tại Mỏ Bảo Lộc, được HĐQT phê 

duyệt chủ trương. Công ty đang tiến hành lập Đề án đóng cửa mỏ, trình Bộ TNMT phê 

duyệt. 

 Lập kế hoạch tổng thể và chi tiết, theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng và kịp thời 

điều chỉnh kế hoạch thực hiện theo sát thực tế. 

 Các cán bộ tham gia thực hiện quản lý dự án đều đáp ứng được năng lực về tổ chức thực 

hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 Công ty chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý đầu tư của Nhà nước. 

Hoạt động sửa chữa lớn 

 Công tác sửa chữa lớn luôn được Công ty chú trọng, nhằm bảo đảm sản xuất ổn định, 

nâng cao năng suất và chất sản phẩm. 

 Kết quả thực hiện công tác sửa chữa lớn trong năm 2015: 

- Số hạng mục đăng ký trong kế hoạch: 23 hạng mục 

- Số hạng mục đã thực hiện: 23 hạng mục 

- Số hạng mục đã được sửa chữa hoàn chỉnh: 22 hạng mục 

- Số hạng mục còn dở dang: 01 hạng mục 

- Giá trị thực hiện sửa chữa lớn tính đến 31/12/2015: 24.765 triệu đồng, đạt 

83,62% so với kế hoạch đã được duyệt. 
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Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) 

Công tác nghiên cứu và phát triển không chỉ là yếu tố được Ban lãnh đạo Công ty coi trọng, 

đặt ưu tiên hàng đầu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn được nhấn mạnh 

để tập trung triển khai thực hiện trong Quyết định về việc tái cơ cấu ngành hóa chất do Bộ 

Công Thương ban hành. Trong năm 2015 và trong cả giai đoạn 2015-2020, Công ty đã, đang 

và sẽ chú trọng thực hiện các công tác sau:  

 Từng bước cải tiến công nghệ, mở rộng cơ sở sản xuất để đảm bảo cung cấp các hóa chất 

cơ bản thông dụng như axít sunfuric, axít clohydric, xút, clo... phục vụ nhu cầu ngày càng 

cao của thị trường. 

 Nghiên cứu thị trường để từng bước xây dựng và phát triển sản xuất các loại hóa chất kỹ 

thuật cao, hóa chất tinh khiết phục vụ cho nhu cầu phong phú của các ngành kinh tế kỹ 

thuật khác. 

 Đầu tư nghiên cứu, cải tiến công nghệ sản xuất Phốt pho vàng, đảm bảo nâng cao hiệu 

quả sản xuất và an toàn trong sản xuất, nghiên cứu các sản phẩm có giá trị kinh tế cao 

từ Phốt pho. 

 Tiến hành di dời các nhà máy sản xuất tại KCN Biên Hòa 1 theo đúng lộ trình. 

Các hoạt động khác 

 Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực: Trong lĩnh vực hóa chất với yêu cầu 

khắt khe về mặt an toàn kĩ thuật thì năng lực của người lao động luôn luôn được quan 

tâm hàng đầu. Cùng với việc trả tiền lương đúng hạn và phù hợp với năng lực người lao 

động, Công ty luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên thông 

qua các chính sách tặng quà, thăm hỏi, trợ cấp ốm đau, trợ cấp tai nạn nghề nghiệp, 

thường xuyên tổ chức và phát động các phòng trào văn hóa, văn nghệ, thể thao. Hoạt 

động đào tạo được đẩy mạnh nhằm không ngừng nâng cao trình đồ tay nghề, kỹ thuật 

cho người lao động. Bên cạnh đó, công ty chú trọng tuyển dụng người lao động vừa có 

kinh nghiệm vừa có trình độ ngoại ngữ, khuyến khích CBCNV trau đồi ngoại ngữ để phù 

hợp với tiến trình mở rộng cũng như phát triển cơ hội trong thời ký hội nhập. 

 Hoàn thiện và ban hành quy chế quản trị nội bộ: Thời gian qua công ty đã tiến hành 

soạn thảo, phê duyệt và ban hành Quy chế mua hàng, Quy chế bàn hàng, Quy chế tài 

chính, Quy chế quản lý TSCĐ, Quy định hướng dẫn thực hiện công tác sửa chữa lớn nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý, duy trì sự ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Trong năm 2015, HĐQT đánh giá cao về hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công 

ty. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung các nghị quyết, 

quyết định của HĐQT một cách nhanh chóng, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty theo định hướng phát triển mà HĐQT đã đề ra. 

Ban TGĐ đã điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của đơn vị, tái cơ cấu sản 

xuất, xây dựng bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ trình HĐQT phê duyệt. 

Trong liñh vự c sả n xuât́, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tập trung thực hiện các giả i phaṕ áp 

dụng tiêń bộ  ky ̃thuậ t vào công tać quả n ly ́vậ n hành, nâng cao tinh thần traćh nhiệ m củ a cań 

bộ  công nhân viên, vì vậy đã đảm bảo công tác sản xuất an toàn, liên tụ c và đả m bả o chât́ 

lượ ng sản phẩm và uy tín, thương hiệu Hóa chất cơ bản miền Nam. 

Trong hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn Ban TGĐ đã có những chỉ đạo quyết liệt, yêu 

cầu các đơn vị lập tiến độ thi công chi tiết. Nhờ sự điều hành linh hoạt, khoa học của Ban 

TGĐ trong năm qua phần lớn các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn trong kế hoạch 

đã được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm. Các hoạt động sửa 

chữa đều được thực hiện theo đúng thủ tục và quy chế của Công ty, các hạng mục sửa chữa 

đều phát huy tính hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cần thiết phải sửa chữa để duy tu, phục hồi 

hiện trạng cho thiết bị bảo đảm an toàn và ổn định sản xuất. Tổng giá trị triển khai công tác 

sửa chữa lớn TSCĐ năm 2015 của công ty: 29,6 tỷ. 

Trong năm triển khai các hoạt động đầu tư, mua sắm mới một số thiết bị công nghệ để thay 

thế các thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu công nghệ, bổ sung năng lực 

thiết bị ở một vài công đoạn sản xuất để đảm bảo các dây chuyền hoạt động ổn định, đáp 

ứng nhu cầu thị trường và tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở các Nhà máy như 

dự án đầu tư mua sắm thiết bị lẻ năm 2015, tổng giá trị đầu tư: 26,623 tỷ; Đầu tư lò hơi 12 

tấn/giờ tại Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2, tổng giá trị đầu tư: 3,7 tỷ (đang thực hiện); Dự án 

đầu tư bình điện phân thay thế bình DD350, thay thế cho điện phân cũ DD350 hiện đã xuống 

cấp, đáp ứng yêu cầu sản lượng và nâng công suất của dây chuyền xút-clo. Tổng giá trị đầu 

tư: 122 tỷ (đang thực hiện) 

Trong hoạt động chung, Ban TGĐ Công ty đã quan tâm song song cả hai mặt về nâng cao 

chất lượng dịch vụ khách hàng và củng cố đội ngũ CBCNV. Ban TGĐ Công ty đã chỉ đạo các 

đơn vị thường xuyên cải tiêń dị ch vụ  khách hàng, nắm bắt, cập nhật thông tin về khách hàng 

một cách thường xuyên, qua đó chăm sóc, phục vụ khách hàng nhanh chóng và chińh xać. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác phục vụ khách hàng, triển khai nhiều dịch vụ giá trị 

gia tăng cho khách hàng, qua đó phục vụ các đối tượng khách hàng ngày một tốt hơn, đảm 

bảo duy trì mạng lưới khách hàng tiềm năng và truyền thống của Công ty.  

Trong thời gian tới, để đạt được các mục tiêu đề ra, Ban TGĐ Công ty quan tâm hơn nữa 

trong chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn lao động. Xây dựng định hướng kinh doanh tập trung 

vào việc nâng cao năng lực sản xuất; tiếp tục đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất cùng với 

áp dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý vận hành và kinh doanh; đẩy mạnh triển khai 

các dịch vụ giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua tái cấu trúc lại 

mô hình tổ chức sản xuất, tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao hơn nữa năng 

suất lao động; mở rộng đầu tư hiệu quả vào các loại hình kinh doanh Công ty có lợi thế cạnh 

tranh nhằm mở rộng sản xuất và gia tăng lợi nhuận cho cổ đông Công ty. 

2 
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Triển vọng kinh tế và ngành trong năm 2016 

Là năm khởi đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, năm 2016 

được kỳ vọng sẽ mang lại những chuyển biến nhảy vọt cho kinh tế Việt Nam. Điều kiện kinh 

tế vĩ mô đang có những dấu hiệu tích cực với tốc độ tăng trưởng khả quan và lạm phát ở mức 

thấp. Tâm lý và niềm tin của nhà đầu tư đang ngày một lạc quan hơn khi môi trường kinh 

doanh được cải thiện rõ rệt. Hệ thống pháp lý được hoàn thiện dần tạo sự minh bạch và công 

bằng trong công tác quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt, kinh tế Việt Nam đang 

đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ với sự hội nhập ngày một sâu rộng vào kinh tế thế 

giới. 

Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro bất ổn như nợ công cao, nợ xấu ngân hàng 

vẫn đang còn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn để mở rộng và 

phát triển sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó là giá dầu xuống mức thấp sẽ gây ra không ít 

ảnh hưởng tiêu cực đến cả nền kinh tế. Thời hội nhập cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp 

nước ngoài tiếp cận thị trường trong nước, doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược cạnh 

tranh phù hợp để vừa hợp tác kinh doanh, học hỏi trình độ công nghệ, vừa hạn chế những 

rào cản ngôn ngữ, đảm bảo duy trì ổn định thị phần tiêu thụ trong nước và mở rộng cơ hội 

đầu tư ra nước ngoài. 

Kế hoạch trong năm 2016 của Hội đồng Quản trị 

Trước bối cảnh triển vọng kinh tế trong nước và thế giới như vậy, Hội đồng quản trị Công ty 

đặt ra một số chỉ tiêu cần đạt được trong năm 2016 như sau:  

TT 
 

Chỉ tiêu  
 

ĐVT 
 TH 

2015 

 KH 

2016 

 KH 2016 / 

TH 2015 

1  Giá trị SXCN theo giá cố định  Tỷ đồng  644     612     102,34% 

  a. Giá trị SXCN Công ty mẹ    424     430     106,97% 

  b. Giá trị SXCN Công ty con    220     182     92,86% 

   Giá trị SXCN theo giá thực tế  Tỷ đồng  1.582     1.446     91,40% 

  a. Giá trị SXCN Công ty mẹ    1.060     1.046     97,04% 

  b. Giá trị SXCN Công ty con     522     400     76,63% 

2  Tổng doanh thu tiêu thụ  Tỷ đồng  1.585     1.448     91,36% 

  a. Doanh thu Công ty mẹ    1.091     1.048     96,06% 

  Doanh thu sản phẩm SXCN      964     953     98,86% 

  Doanh thu thương mại      127     95     74,80% 

  b. Doanh thu Công ty con     494     400     80,97% 
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TT 
 

Chỉ tiêu  
 

ĐVT 
 TH 

2015 

 KH 

2016 

 KH 2016/ 

TH 2015 

3 
 

Tổng kim ngạch xuất khẩu 
 1.000 

USD 

 
 252    

 
200    

 
79,37% 

4 
 

Tổng kim ngạch nhập khẩu 
 1.000 

USD 

 
7.963    

 
7.459    

 
93,67% 

5  Lợi nhuận trước thuế hợp nhất  Tỷ đồng  197       200     101,52% 

6  Nộp ngân sách  Tỷ đồng   186  101     54,30% 

Các giải pháp thực hiện 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh  

 Công ty tập trung nghiên cứu thị trường để nắm bắt nhu cầu tiêu thụ đối với từng chủng 

loại sản phẩm nhằm có kế hoạch ưu tiên sản xuất sao cho phù hợp. Công suất của các 

nhà máy, hệ thống sản xuất sẽ tiếp tục được nâng cấp và đẩy mạnh đến mức tối đa nhằm 

nâng cao năng suất.  

 Các dây chuyền sản xuất hiện hữu sẽ được hoàn thiện cũng như nâng cấp, sửa chữa. 

Công tác kiểm tra định kỳ và bất thường các bình chứa, kho bãi, các thiết bị an toàn, 

phòng cháy chữa cháy sẽ được tiến hành thường xuyên hơn. Người lao động được khuyến 

khích góp ý kiến về vấn đề này cũng như các điều kiện khác phát sinh trong quá trình lao 

động sản xuất thông qua hộp thư góp ý, đối thoại để công ty có thể nắm bắt kịp thời 

những hư hỏng, bất cập để sửa chữa cho kịp thời, đảm bảo duy trì sự ổn định cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

 Trong công tác bán hàng, hoạt động marketing được đẩy mạnh kết hợp với việc tìm kiếm 

và phát triển mạng lưới khách hàng. Đồng thời, công ty chú trọng công tác quan tâm, 

chăm sóc khách hàng, tìm hiểu đối tác cũng như những khó khăn mà họ gặp phải, từ đó 

tiến hành giải đáp, hướng dẫn kịp thời.  

 Với mục tiêu mở rộng mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước trên cơ sở hợp tác 

hai bên cùng có lợi, trong thời gian tới công ty sẽ chủ động tìm kiếm các nhà cung cấp 

sản phẩm đầu vào có chất lượng, duy trì mối quan hệ với các đối tác hiện tại nhằm quản 

lý tốt khâu đầu vào. Bên cạnh đó, đối tác đầu ra sẽ được ưu tiên hơn, tiếp nhận những ý 

kiến đóng góp để không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm. 

 Song song với công tác phát triển thị trường, Công ty cũng không ngừng tăng cường công 

tác quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng, bảo đảm tính chủ động, tích cực trong công 

việc bán hàng tăng sản lượng và doanh thu tiêu thụ, đồng thời quản lý công nợ bán hàng, 

xác định thời hạn thanh toán hợp lý, tăng nhanh vòng quay của vốn, an toàn vốn trong 

sản xuất kinh doanh. 
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Về hoạt động sản xuất kinh doanh (tiếp theo) 

 Nguồn nhân lực là điều kiện quan trọng quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị chủ trương đề nghị Ban Điều hành tổ chức thêm các 

lớp đào tạo cho người lao động, kiểm tra sức khỏe định kỳ và cung cấp đầy đủ, thay mới 

trang thiết bị bảo hộ lao động nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất về năng lực sức khỏe 

cũng như trình độ chuyên môn cho người lao động. Xây dựng, ban hành hệ thống thang 

bảng lương mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn tại 

Công ty, với mục tiêu ngày càng nâng cao thu nhập cho người lao động. 

 Cuối cùng, Công ty sẽ tăng cường mạnh mẽ hơn nữa mối liên kết với các đơn vị thành 

viên trong toàn bộ các công tác sản xuất, bán hàng, phát triển thị trường, tiến hành 

chuyển giao trình độ công nghệ để các cơ sở sản xuất có điều kiện nâng cao năng lực sản 

xuất. Định kỳ, Ban lãnh đạo tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể 

dục thể thao, thăm hỏi người lao động để nắm bắt tình hình cũng như động viên khích lệ 

tinh thần hăng say sản xuất, thi đua cho toàn khối công ty. 

Về đầu tư phát triển 

 Công ty tập trung nguồn lực tài chính để cải tiến công nghệ, mở rộng cơ sở sản xuất đảm 

bảo cung cấp đủ sản phẩm đảm bảo cả về chất lượng lẫn số lượng. Với sự hỗ trợ của Tập 

đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty có điều kiện đầu tư mua sắm mới các trang thiết bị và 

công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng, góp phần nâng cao 

năng lực sản xuất hiện có của công ty.  

 Hoạt động sản xuất phốt pho vàng thời gian qua đã ghi nhận nhiều thành quả tích cực, 

trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục nhân rộng sản phẩm này. Các sản phẩm khác của 

công ty cũng sẽ được nghiên cứu để không ngừng nâng cao chất lượng, đặc biệt là các 

hóa chất kỹ thuật cao, hóa chất tinh khiết. Trong trường hợp cần thiết sẽ mở rộng dây 

chuyền để gia công sản phẩm cho các công ty có nhu cầu. 

 Lập báo cáo và triển khai dự án di dời 3 Nhà máy tại KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai về 

KCN Nhơn Trạch 6, Tỉnh Đồng Nai, đồng thời kết hợp đầu tư xây dựng Nhà máy xút-clor 

công suất 30.000 tấn NaOH 100% tại địa điểm mới. 
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Về hoạt động tài chính 

 Nhằm nâng cao năng lực tài chính, công ty sẽ xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả sao 

cho đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản phải thu của khách hàng, nâng cao năng lực 

quản lý các hạng mục chi phí đặc biệt là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Đội ngũ nhân viên sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường nhằm đưa ra chính sách bán hàng 

phù hợp với từng đối tượng, trong đó có chú ý đến thời hạn thu hồi, thời hạn chiết khấu 

trên giá bán. Định kỳ, công ty sẽ tiến hành xem xét và trao thưởng cho đơn vị, nhân viên 

thực hiện tốt công tác này nhằm động viên, khích lệ tinh thần và nhân rộng mô hình cho 

các đơn vị khác.  

 Trong hoạt động quản lý hàng tồn kho, công ty sẽ kiểm tra chất lượng hàng hóa kỹ càng, 

bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời kho bãi, thùng chứa, xe vận chuyển để đảm bảo hàng 

hóa được duy trì về số lượng và chất lượng trong quá trình bảo quản hoặc khi giao cho 

khách hàng. Công tác phòng cháy chữa cháy cũng được đẩy mạnh nhằm phòng ngừa và 

hạn chế tối đa hậu quả khi xảy ra sự cố. Tất cả những công tác này là vì mục tiêu nâng 

cao số lượng vòng quay hàng tồn kho trong năm, đồng thời tránh thất thoát tài sản cho 

công ty do đặc thù hóa chất rất dễ cháy nổ, hư hỏng, biến đổi trong quá trình bảo quản. 

Về các công tác khác 

 Tăng cường đầu tư công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ cho đội ngũ CBCNV của 

Công ty, đặc biệt là đội ngũ lao động trẻ. Chú trọng các chế độ đãi ngộ người lao động 

nhằm khuyến khích tinh thần, thái độ và năng lực người lao động.  

 Đầu tư nguồn lực để hoạch định và triển khai công tác nghiên cứu thị trường đối với các 

hóa chất kỹ thuật cao, hóa chất tinh khiết. 

 Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hưởng ứng các phong trào của Tập đoàn và 

địa phương. Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho người lao động, tiết kiệm điện, nước, 

nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. 

 Phát triển văn hóa Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam, nêu cao tinh thần chia 

sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong tập thể CBCNV cũng như ý thức giúp đỡ cộng đồng, trách nhiệm 

xã hội. 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị  

Họ và tên 
 

Chức vụ 
 Số lượng 

CP sở hữu 
 Tỷ lệ sở hữu/ 

VĐL 

Ông Lê Văn Hùng  Chủ tịch HĐQT  2.500  0,006% 

Ông Nguyễn Hữu Thọ  Thành viên HĐQT  53.400  0,120% 

Ông Phạm Thanh Tùng  Thành viên HĐQT  0  - 

Ông Trịnh Tuấn Minh  Thành viên HĐQT  0  - 

Ông Lê Phương Đông  Thành viên HĐQT  2.700  0,006% 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Thành viên 

HĐQT 
 Chức vụ  

Ngày bắt 

đầu/ 

không 

còn là TV 

HĐQT 

 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp 

 

Lý do 

không 

tham 

dự họp 

Ông  

Lê Văn Hùng 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
   4  100%   

Ông  

Nguyễn Hữu Thọ 
 

Thành viên 

HĐQT 
   4  100%   

Ông  

Phạm Thanh Tùng 
 

Thành viên 

HĐQT 
   3  75%  

Đi công 

tác 

Ông  

Lê Thanh Bình 
 

Thành viên 

HĐQT 
 07/04/2015  1  25%   

Ông  

Lê Phương Đông 
 

Thành viên 

HĐQT 
 07/04/2015  3  75%   

Ông  

Trịnh Tuấn Minh 
 

Thành viên 

HĐQT 
   4  100%   

1 
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Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị  

STT  
 Số Nghị Quyết/ 

Quyết định  

 
Ngày 

 
Nội dung 

1 

 

09/QĐ-HCCB 

 

06/01/2015 

 Về việc thành lập địa điểm kinh doanh (Kho 

chứa hàng – Công ty cổ phần Hóa chất cơ 

bản miền Nam) 

2 

 

95/QĐ-HCCB 

 

21/01/2015 

 Về việc cử Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch 

HĐQT và Ông Nguyễn Hoài Phú – PTGĐ đi 

công tác ngắn hạn tại Hồng Kông 

3 
 

177/NQ-HĐQT 
 

12/02/2015 
 Nghị quyết về kỳ họp HĐQT lần thứ 6, 

nhiệm kỳ 2014 -2018 

4 
 

189/QĐ-HĐQT 
 

27/02/2015 
 Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn 

năm 2015 

5  224/QĐ-HĐQT  10/03/2015  Về việc ban hành Quy chế tài chính 

6 
 

238/QĐ-HĐQT 
 

16/03/2015 
 Về việc phê duyệt dự án “Đầu tư mua sắm 

thiết bị lẻ năm 2015” 

7 
 

252/QĐ-HĐQT 
 

20/03/2015 
 Về việc cử nhân sự tham ứng cử thành viên 

HĐQT, BKS Công ty CP Phốt Pho Việt Nam 

8  264/QĐ-HĐQT  24/03/2015  Về việc ban hành Quy chế bán hàng 

9 

 

266/QĐ-HĐQT 

 

24/03/2015 

 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu của dự án “Đầu tư mua sắm thiết bị lẻ 

năm 2015” 

10 
 

308/NQ-HĐQT 
 

07/04/2015 
 Nghị quyết về kỳ họp HĐQT lần thứ 7, 

nhiệm kỳ 2014 -2018 

11 
 

309/QĐ-HĐQT 
 

07/04/2015 
 Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên 

HĐQT đối với Ông Lê Thanh Bình 

12 
 

310/QĐ-HĐQT 
 

07/04/2015 
 Về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Lê 

Phương Đông giữ chức vụ thành viên HĐQT 

13 

 

04/QĐ-HCCB 

 

22/04/2015 

 Về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Lê Thanh 

Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công 

ty 
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STT  
 Số Nghị Quyết/ 

Quyết định  

 
Ngày 

 
Nội dung 

14 

 

382/QĐ-HĐQT 

 

11/05/2015 

 Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói số 

2 “Thiết bị đo lường” thuộc dự án “Đầu tư 

mua sắm thiết bị lẻ năm 2015” 

15  387/NQ-HĐQT  12/05/2015  Về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền 

16 
 

396/QĐ-HĐQT 
 

15/05/2015 
 Về việc chi thưởng tập thể HĐQT, Ban 

điều hành, Ban kiểm soát 

17 

 

435/QĐ-HĐQT 

 

02/06/2015 

 Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói số 

1 “Thiết bị mua trong nước” thuộc dự án 

“Đầu tư mua sắm thiết bị lẻ năm 2015” 

18 

 

436/QĐ-HĐQT 

 

02/06/2015 

 Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói số 

1 “Thiết bị nhập ngoại” thuộc dự án “Đầu 

tư mua sắm thiết bị lẻ năm 2015” 

19 
 

460/QĐ-HĐQT 
 

12/06/2015 
 Về việc tài trợ xây dựng công trình Sở chỉ 

huy đảo Trường Sa 

20  496/QĐ-HĐQT  25/06/2015  Về việc ban hành Quy chế mua hàng  

21 

 

499/QĐ-HĐQT 

 

25/06/2015 

 Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói 

thầu số 2 “Thiết bị đo lường” thuộc dự án 

“Đầu tư mua sắm thiết bị lẻ năm 2015”  

22 

 

586/QĐ-HĐQT 

 

24/07/2015 

 Về việc điều chỉnh tiến độ của báo cáo 

kinh tế kỹ thuật “Đầu tư mua sắm thiết bị 

lẻ năm 2014” 

23 
 

588/QĐ-HĐQT 
 

28/07/2015 
 Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói 

số 01 “Thiết bị mua trong nước” 

24 
 

597/NQ-HĐQT 
 

30/07/2015 
 Nghị quyết về kỳ họp thứ 8, HĐQT 

nhiệm kỳ 2014-2018 

25 

 

612/QĐ-HĐQT 

 

06/08/2015 

 Về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn 

đi công  tác nước ngoài và đoàn nước 

ngoài vào làm việc tại công ty.  

26 
 

647/NQ-HĐQT 
 

26/08/2015 
 Nghị quyết về chi trả tạm ứng cổ tức năm 

2015 đợt 1 bằng tiền. 
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STT  
 Số Nghị Quyết/ 

Quyết định  

 
Ngày 

 
Nội dung 

27 
 

667/QĐ-HĐQT 
 

01/09/2015 
 Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói số 

03 “Thiết bị nhập ngoại” 

28 

 

695/QĐ-HĐQT 

 

10/09/2015 

 Về việc hủy kết quả đấu thầu lô 2 “Nồi 

phản ứng silicate” và lô 3 “Bồn hòa tan 

KCl”. 

29 

 

740/QĐ-HĐQT 

 

30/09/2015 

 Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, gói số 1 “Thiết bị mua 

trong nước” và gói số 3 “Thiết bị nhập 

ngoại”. 

30 
 

804/QĐ-HĐQT 
 

30/10/2015 
 Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn 

năm 2015 (rà soát, cập nhật). 

31 
 

805/QĐ-HĐQT 
 

30/10/2015 
 Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn 

năm 2016. 

32 
 

806/NQ-HĐQT 
 

30/10/2015 
 Nghị quyết về kỳ họp thứ 9, HĐQT nhiệm 

kỳ 2014 -2018. 

33 

 

812/QĐ-HĐQT 

 

03/11/2015 

 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật “Đầu tư 

mua sắm thiết bị lẻ năm 2014”. 

34 

 

835/QĐ-HĐQT 

 

12/11/2015 

 Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói số 

1A “Thiết bị mua trong nước” thuộc dự án 

“Đầu tư thiết bị lẻ năm 2015”. 

35 

 

850/QĐ-HĐQT 

 

18/11/2015 

 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư bình 

điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 

100%/năm thay thế 02 bình điện phân 

DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa. 

36 

 

853/QĐ-HĐQT 

 

19/11/2015 

 Về việc phê duyệt chủ trương trả lại Giấy 

phép khai thác khoáng sản số 1121/GP-

BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp ngày 29/08/2006. 

37 

 

864/QĐ-HĐQT 

 

24/11/2015 

 Về việc cử Ông Nguyễn Hữu Thọ - Tổng 

Giám đốc đi công tác ngắn hạn tại Úc từ 

06/12/2015 đến hết ngày 12/12/2015. 
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STT  
 Số Nghị Quyết/ 

Quyết định  

 
Ngày 

 
Nội dung 

38 

 

904/QĐ-HĐQT 

 

09/12/2015 

 Về việc ban hành Quy chế quản lý tài 

sản cố định của Công ty cổ phần Hóa 

chất cơ bản miền Nam. 

39 
 

943/QĐ-HĐQT 
 

24/12/2015 
 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi 

phí thiết bị. 

40 

 

962/QĐ-HĐQT 

 

30/12/2015 

 Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, Gói số 3 “Thiết bị nhập 

ngoại”. 

41 
 

967/QĐ-HĐQT 
 

31/12/2015 
 Về việc thành lập bên mời thầu của Công 

ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam. 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội 

đồng quản trị: Không có.  

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ, Quy 

chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty ...Tại các phiên họp thường 

kỳ, HĐQT đã yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo về mọi mặt hoạt động của công ty. Bên cạnh 

đó, HĐQT cũng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho HĐQT 

về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. 

Căn cứ quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc phải hoạch 

định, xây dựng và đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn của Công ty, của 

từng đơn vị trực thuộc và của từng thành viên Ban Tổng Giám đốc bằng văn bản, đồng thời 

phải báo cáo HĐQT các nội dung trên. 

Trong năm 2015 các chỉ đạo của HĐQT tập trung chủ yếu trong lĩnh vực: 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của đơn vị, tái cơ cấu sản xuất, xây dựng bổ sung 

và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ; 

 Công tác lập phương án di dời 3 Nhà máy tại KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai; 

 Công tác thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

 Công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; 

 Xem xét đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Lê Thanh Bình và bổ nhiệm thành viên HĐQT 

Lê Phương Đông, và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua; 

 Triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã quyết 

nghị ngày 25/04/2015; 

 Thực hiện và hoàn tất chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015. 
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Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công 

ty 

Đến nay, toàn bộ các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, Thư ký công ty đều đã tham gia 

Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty cổ phần đại chúng do UBCK NN tổ 

chức và cấp chứng chỉ:  

STT  Họ và tên  Chức vụ  Năm tham gia 

 1  Ông Lê Văn Hùng  Chủ tịch HĐQT  2014 

 2  Ông Nguyễn Hữu Thọ  Thành viên HĐQT  2014 

 3  Ông Phạm Thanh Tùng  Thành viên HĐQT  2014 

 4  Ông Trịnh Tuấn Minh  Thành viên HĐQT  2014 

 5  Ông Lê Phương Đông  Thành viên HĐQT  2015 

 6  Bà Lê Thúy Mai  Trưởng BKS  2014 

 7  Bà Nguyễn Thanh Bình  Thành viên BKS  2014 

 8  Ông Lê Tùng Lâm  Thành viên BKS  2014 

 9  Ông Nguyễn Hữu Thọ  Tổng giám đốc  2014 

 10  Ông Hoàng Minh Đức  Phó tổng giám đốc  2015 

 11  Ông Nguyễn Hoài Phú  Phó tổng giám đốc  2014 

 12  Ông Lê Thanh Bình  Phó tổng giám đốc  2014 

13  Bà Võ Thị Diễm Hằng  Thư ký Công ty  2015 
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BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Họ và tên 
 

Chức vụ 
 Số lượng 

CP sở hữu 
 Tỷ lệ sở hữu/ 

VĐL 

Bà Lê Thúy Mai  Trưởng ban kiểm soát  0  - 

Bà Nguyễn Thanh 

Bình 

 Thành viên ban kiểm 

soát 

 
23.200 

 
0,052% 

Ông Lê Tùng Lâm 
 Thành viên ban kiểm 

soát 

 
1.500 

 
0,003% 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp. Cụ thể: 

STT 
 

Ngày họp 
 

Nội dung họp 
 Tỷ lệ tham 

gia 

1 
 

17/04/2015 
 Chuẩn bị nội dung báo cáo trình ĐHĐCĐ 

thường niên 2015  

 100% 

2 
 

24/09/2015 
 Đánh giá thường kỳ tình hình hoạt động 

SXKD 6 tháng đầu năm 2015 

 100% 

Đánh giá của Ban kiểm soát 

Về hoạt động SXKD, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2015 

(Đơn vị tính: Triệu đồng) 

STT  Chỉ tiêu  2014  2015 

1  Tổng tài sản  973.047  1.011.680 

2  Tổng nguồn vốn CSH  579.713  623.445 

3  Doanh thu thuần  1.550.909  1.546.381 

4  Lợi nhuận trước thuế  206.084  196.487 

5  Lợi nhuận sau thuế  156.552  150.257 

6  Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ  138.583  133.371 

  

2 
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Tình hình tài chính của Công ty 

STT  Chỉ tiêu  ĐVT  Năm 2015 

1  Cơ cấu tài sản:     

  - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản  %  20,09 

  - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản  %  79,91 

2  Cơ cấu nguồn vốn:     

  - Nợ phải trả/Tổng tài sản  %  38,38 

  - Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản  %  61,62 

3  Khả năng thanh toán:     

  - Khả năng thanh toán nhanh  lần  1,43 

  - Khả năng thanh toán ngắn hạn  lần  2,09 

Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty ổn định, cơ cấu tài sản, nguồn vốn là phù hợp với tình 

hình hiện tại của doanh nghiệp, khả năng thanh toán tốt. Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 

2015 mặc dù có thấp hơn năm 2014, tuy nhiên với những khó khăn phát sinh trong năm 2015 

như giá điện tăng bình quân 7,5% từ 15/03/2015, thị trường cạnh tranh gay gắt, một số sản 

phẩm tiêu thụ chậm, phải hạ giá bán... thì kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 

2015 như trên là một sự nỗ lực rất lớn của tập thể Ban điều hành và người lao động trong 

công ty.   

Đánh giá về tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 

Năm 2015, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc 

Công ty đã tập trung vào định hướng, mục tiêu mà 

ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua ngày 25/04/2015. HĐQT 

đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời đúng 

đắn, Ban Tổng giám đốc đã điều hành linh hoạt, nắm bắt 

kịp thời diễn biến thị trường, có quyết sách hợp lý đối với 

hoạt động bán hàng, hàng hóa tồn kho, dự trữ vật tư 

nguyên liệu tốt, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Đẩy mạnh các giải pháp kỹ thuật, giảm định mức tiêu 

hao nguyên nhiên vật liệu, triệt để thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Bảo đảm dây chuyền sản xuất ổn định 

với nâng suất và chất lượng sản phẩm cao. 

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT  

CÔNG NGHIỆP 

1.582 
TỶ ĐỒNG 

VƯỢT 6,6% SO VỚI  

KẾ HOẠCH 
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ST

T 

 
Chỉ tiêu 

 
ĐVT 

 KH 

2015 

 TH 

2015 

 TH/ KH 

2015 

1 
 Giá trị sản xuất công 

nghiệp 

 Tỷ 

đồng 

 
1.484  

 
1.582  

 
106,60% 

2 
 

Sản lượng sản phẩm 
 

Tấn 
 466.63

6  

 469.38

2  

 
100,59% 

3 
 

Doanh thu thuần 
 Tỷ 

đồng 

 
1.435  

 
1.546  

 
107,76% 

4 
 

LNST cổ đông Công ty mẹ 
 Tỷ 

đồng 

 
115  

        

133  

 
115,97% 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 25/04/2015 đã 

đề ra trong kế hoạch năm 2015 đều đạt và vượt cao. 

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc và Cổ đông 

Trong năm 2015, BKS nhận thấy HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao, cẩn 

trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, luôn vì lợi ích chung của Công 

ty, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động: 

 HĐQT, Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản 

lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; 

 Các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp 

HĐQT hoặc Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền 

quy định tại Điều lệ Công ty; 

 Ban điều hành đã bám sát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục 

tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về 

quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao; 

 Trong năm 2015 không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người liên quan.  

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác 

 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành 

luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình. Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều 

hành và các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc. Do đó, BKS có điều kiện thuận 

lợi để hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

 Trong năm 2015, BKS cũng thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của 

Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời. 
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Một số hoạt động khác 

 Kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đối 

với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc Công ty; 

 Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong 

công tác quản lý, kiểm tra trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với 

quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 

 Thực hiện kiểm tra đánh giá các quy trình trọng yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty như: mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ; thực hiện cơ chế, chính sách bán hàng; 

quản lý vật tư, hàng hóa, thành phẩm, công nợ, chi phí và đầu tư tại Công ty cũng như 

tại các đơn vị trực thuộc nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đề 

xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành xem xét; 

 Phối hợp với Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Nhân sự - Hành chính, Phòng Thiết bị - 

Công nghệ tiến hành rà soát các hoạt động liên quan đến chi phí sản xuất, tiền lương, chế 

độ, chính sách cho người lao động, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu theo từng 

quý trong năm; 

 Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành, giám sát việc triển khai Nghị quyết 

ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban điều hành; 

 Kiểm tra, thẩm định BCTC quý, 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu 

tài chính, đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế 

toán; 

 Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban 

hành, cũng như xem xét, kiến nghị Công ty xây dựng, bổ sung, ban hành các quy chế nội 

bộ. 
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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 

STT 
 

Họ và tên 
 

Chức vụ 
 Thù lao trong năm 

2015  

1  Ông Lê Văn Hùng  Chủ tịch HĐQT  96.000.000 VNĐ 

2  Ông Nguyễn Hữu Thọ  Thành viên HĐQT  72.000.000 VNĐ 

3  Ông Phạm Thanh Tùng  Thành viên HĐQT  72.000.000 VNĐ 

4  Ông Trịnh Tuấn Minh  Thành viên HĐQT  72.000.000 VNĐ 

5  Ông Lê Phương Đông  Thành viên HĐQT  38.400.000 VNĐ 

6  Bà Lê Thúy Mai  Trưởng BKS  72.000.000 VNĐ 

7  Bà Nguyễn Thanh Bình  Thành viên BKS  48.000.000 VNĐ 

8  Ông Lê Tùng Lâm  Thành viên BKS  48.000.000 VNĐ 

9  Ông Lê Thanh Bình  Phó tổng giám đốc  33.600.000 VNĐ 

10  Bà Võ Thị Diễm Hằng  Thư ký Công ty  38.400.000 VNĐ 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Trong năm có 01 giao dịch của người có liên quan đến Thành viên Ban Kiểm soát. Chi tiết 

như sau:  

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  Số cổ 

phiếu 

 

Tỷ lệ  

Số cổ 

phiếu 

 

Tỷ lệ  

Bà  

Nguyễn Kim Thảo 

Vân 

Vợ thành 

viên Ban 

Kiểm 

soát  

30.000 0,068% 25.000 0,057% Bán 

3 
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Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Trong năm 2015, Công ty có thực hiện một số giao dịch với công ty mà thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đang là thành viên HĐQT, Tổng Giám 

đốc điều hành: 

 Mối quan hệ 
Đơn vị 

tính 
Kỳ này  Kỳ trước 

Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 

Công ty cổ phần 

Phốt  Pho Việt Nam 
Công ty con VNĐ 1.492.390.804 0 

Mua nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản 

Công ty cổ phần 

Phốt Pho Việt Nam 
Công ty con VND 24.499.465.000 41.516.748.000 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Từ khi trở thành Công ty đại chúng đến nay, dù mới tham gia thị trường chứng khoán Việt 

nam hơn 01 năm nhưng Công ty đã nhanh chóng cập nhật các quy định do Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước ban hành và nghiêm túc triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội bộ công 

ty.  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

HỢP NHẤT KIỂM TOÁN 









































































 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM 
Người đại diện theo pháp luật 

 

 


