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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN 

Năm báo cáo năm 2016 

 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

− Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân Bón Bình Điền 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302975517 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 25/ 01 / 2011, thay đổi lần thứ 3 ngày 6 
tháng 12 năm 2016. 

− Vốn điều lệ:    571.679.930.000 đồng 

− Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 571.679.930.000 đồng 

− Địa chỉ:     C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, Bình Chánh, 
Tp. HCM 

− Số điện thoại:    08 37560110 

− Số fax:     08 37560799 

− Website:     phanbon@binhdien.com 

− Mã cổ phiếu:   BFC 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

− Tiền thân của Công ty phân bón Bình Điền là Xí nghiệp phân bón Bình Điền II 
trực thuộc Công ty phân bón Miền Nam. Tuy là Xí nghiệp hạch toán báo sổ 
nhưng từ năm 1991 đã tự xây dựng thương hiệu cho riêng mình - Thương hiệu 
“ĐẦU TRÂU”. 

− Với phương châm lấy khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho sự phát triển bền 
vững, lấy trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân làm nội dung cơ 
bản cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Xí nghiệp với sự chủ động, sáng tạo và 
quyết tâm cao độ đã phát triển nhanh chóng và tự khẳng định mình trên thị 
trường. Thương hiệu ĐẦU TRÂU trở thành gần gũi với các đại lý bạn hàng và 
bà con nông dân Việt Nam. 

− Với sự lớn mạnh đó, năm 2003, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã có 
Quyết định số 73/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp phân bón Bình Điền 
II trực thuộc Công ty phân bón Miền Nam thành Công ty phân bón Bình Điền, là 
thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (nay là 
Tập đoàn Hoá chất Việt Nam) cho đến nay. 
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− Sau khi tách ra, tốc độ phát triển của Công ty ngày càng nhanh, từ một đơn vị 
gần như không có vị trí nào trong các Công ty thành viên của Tổng Công ty Hóa 
chất Việt Nam, sau khi tách ra, Công ty lần lượt vào top 10, sau đó top 5 và năm 
2007 Công ty đã đứng đầu về doanh số trong các Đơn vị thành viên của Tổng 
Công ty Hóa chất Việt Nam và năm 2012 Công ty được xếp thứ 117 trong 500 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 

− Vượt qua bao khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển, tập thể CBCNV 
Công ty Phân bón Bình Điền đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, phát huy tính 
năng động sáng tạo, có định hướng chiến lược và bước đi phù hợp, đã tạo lập 
được nền móng vững chắc cho tiến trình hội nhập và phát triển của Công ty. 
Hiện nay sản phẩm phân bón thương hiệu Đầu Trâu của công ty đã có mặt trên 
toàn quốc và xuất khẩu sang một số nước trong khu vực. 

− Đến tháng 6 năm 2008 Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam quyết định cổ phần hóa 
Công ty Phân Bón Bình Điền theo Quyết định số 356/QĐ-HCVN ngày 06 tháng 
06 năm 2008. Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện các Công việc xác định 
giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa cho Công ty. Đến 
tháng 7 năm 2010 Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam có Quyết định số 329/QĐ- 
HCVN ngày 29 tháng 7 năm 2010 phê duyệt phương án cổ phần hóa của Công 
ty Phân Bón Bình Điền với vốn điều lệ là 397.000.000.000 đồng. 

− Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 
01/02/2011, sau khi thực hiện tổ chức bán đấu giá thành công 7.371.300 cổ phần 
ra bên ngoài cho các nhà đầu tư. 

− Ngày 17 tháng 6 năm 2014 Công ty đã được nhận được Giấy chứng nhận  phát 
hành số 47/GCN-UNCK của UBCKNN để tăng vốn từ 397.000.000.000 đồng 
lên 476.400.000.000 đồng.  

− Ngày 27/08/2015 Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM đã ban hành Quyết định 
số 384/QĐ-SGDHCM chấp thuận đăng ký niêm yết của Công ty cổ phần phân 
bón Bình Điền. Ngày 7/10/2015 cổ phiếu Công ty cổ phần phân bón Bình Điền 
đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM. 

− Ngày 17 tháng 8 năm 2016 Công ty đã được nhận được thông báo nhận đủ hồ sơ 
phát hành số 5505/UBCK-QLCB của UBCKNN để tăng vốn từ 476.400.000.000 
đồng lên 571.679.930.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty đã thực hiện 
xong việc tăng vốn và toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm đã được niêm yết bổ 
sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM. Vốn điều lệ hiện nay của Công ty 
là 571.679.930.000 đồng. 
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3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

− Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng các chất 
điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm 
phân bón (Không sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp) 

− Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ 
sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông 
sản. 

− Kinh doanh bất động sản, địa ốc... 

 

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

4.1. Mô hình quản trị. 

− Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng Cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có 
quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng Cổ 
đông có quyền bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát. Đại hội đồng Cổ đông có quyền xem xét và xử lý các vi phạm của 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty, 
quyết định tổ chức lại hoặc giải thể công ty và thông qua định hướng phát triển 
của Công ty. 

 

− Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng Cổ đông bầu 
ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên 
quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền 
của Đại hội đồng Cổ đông. Hội đồng Quản trị có quyền và nghĩa vụ giám sát 
Tổng Giám đốc và những người quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ 
của Hội đồng Quản trị do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của 
Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông quy định. 

 

− Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát bao gồm 3 (ba) thành viên, là cơ quan do Đại hội 
đồng Cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt 
động quản lý của Hội đồng Quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng 
Giám đốc; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt 
động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.  
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− Ban Tổng Giám Đốc: Ban Tổng Giám đốc Công ty bao gồm 1 Tổng Giám đốc, 
3 Phó Tổng Giám đốc. Tổng giám đốc được Hội đồng quản trị ủy quyền, là 
người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động hàng ngày 
của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và 
nhiệm vụ được giao. Các phó Tổng giám đốc quản lý hoạt động sản xuất kinh 
doanh trực tiếp, tư vấn góp ý cho Tổng giám đốc đưa ra các quyết định chiến 
lược cho Công ty.  

 

− Phòng Tổng hợp: Phòng Tổng hợp chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc 
Công ty, có chức năng tham mưu, giúp việc và tổ chức quản lý để đảm bảo sự 
chỉ đạo điều hành thông suốt của Tổng Giám đốc về các mặt: tổ chức bộ máy 
quản lý và đào tạo cán bộ; quản lý lao động tiền lương, thi đua khen thưởng; 
công tác tổng hợp - thống kê; quản lý hành chính và quản trị; công tác bảo vệ 
chính trị nội bộ; công tác thông tin tổng hợp của công ty.  

 

− Phòng kinh doanh: Phòng Kinh doanh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Tổng 
Giám đốc phụ trách kinh doanh và Marketing, có chức năng tham mưu các cơ 
chế, chính sách, kế hoạch kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ 
thể. Phối hợp với các phòng chức năng khác triển khai các chiến lược, chính 
sách, kế hoạch kinh doanh đã được Tổng Giám đốc công ty phê duyệt. 

 

− Phòng Marketing: Bộ phận Marketing chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing, có chức năng tham 
mưu các chiến lược, cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm và thị trường của 
Công ty. Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty triển khai các chính 
sách, kế hoạch phát triển thị trường tiêu thụ của Công ty đã được Tổng Giám đốc 
Công ty phê duyệt; thực hiện các chương trình phục vụ cho bà con nông dân. 

 

− Phòng Tài chính – Kế toán: Phòng Tài chính - Kế toán chịu sự chỉ đạo, điều 
hành trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, có chức năng tham mưu cho Tổng 
Giám đốc công ty các cơ chế, chính sách quản lý tài chính của công ty; thực hiện 
công tác thống kê kế toán theo quy định của pháp luật; kiểm tra, kiểm soát các 
khoản thu chi theo quy định; theo dõi và báo cáo kịp thời cho Tổng Giám đốc 
các biến động về tài chính của công ty. 

 

− Phòng Vật tư Xuất nhập khẩu: Phòng Vật tư xuất nhập khẩu chịu sự chỉ đạo, 
điều hành trực tiếp của Phó Tổng Giám đốc phụ trách vật tư và xuất nhập khẩu, 
có nhiệm vụ cung ứng vật tư, nguyên liệu… bảo đảm cho công tác sản xuất được 
thông suốt theo kế hoạch đã đặt ra; thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu nguyên 
liệu, sản phẩm hàng hoá; kiểm tra, giám sát việc nhập, xuất nguyên liệu, vật tư, 
thành phẩm và hàng hoá tồn kho của công ty theo đúng quy định hiện hành. 
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− Phòng Kỹ thuật sản xuất: Phòng Kỹ thuật sản xuất chịu sự chỉ đạo, điều hành 
trực tiếp của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật sản xuất, có nhiệm vụ thực 
hiện công tác khoa học kỹ thuật, nghiên cứu và ứng dụng vào công tác sản xuất; 
kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, vệ sinh công nghiệp và an toàn lao 
động; đề xuất các định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm; thực hiện công tác 
sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ bản; nghiên cứu, cải tiến và hoàn thiện công nghệ 
sản xuất của công ty.  

 

− Phòng Nghiên cứu phát triển sản phầm: Phòng Nghiên cứu phát triển thực 
hiện các thí nghiệm để đưa vào sản xuất các sản phẩm mới, giúp công ty cũng 
như người tiêu dùng sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất.Nghiên cứu triển khai các 
đề tài khoa học trong lĩnh vực có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của công ty. 
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4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý. 
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5. Các công ty con, công ty liên kết: 

a. Công ty Cổ Phần Bình Điền Lâm Đồng:  

� Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng 

� ĐT: (063) 3840 416 - Fax: (063) 3840 304 

� Vốn điều lệ thực góp: 59.019.840.000 đồng 

� Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại 

� Tỷ lệ nắm giữ: 51% 

b. Công ty Cổ Phần Bình Điền Quảng Trị:  

� ĐC: Lô 22, Khu Công nghiệp Quán Ngan, xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

� ĐT: (053) 581378 - Fax: (053) 581368 

� Vốn điều lệ thực góp: 30.000.000.000 đồng 

� Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại 

� Tỷ lệ nắm giữ: 51%. 

c. Công ty Cổ Phần Bình Điền MeKong:  

� ĐC: C12/21 Tân Kiên, Bình Chánh, TP HCM 

� ĐT: (08) 7561191  - Fax: (08) 7561798 

� Vốn điều lệ thực góp: 30.000.000.000 đồng 

� Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại 

� Tỷ lệ nắm giữ: 51%. 

d. Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An:  

� ĐC: Khu CN Long Định - Long Cang - Xã Long Định - Huyện Cần Đước - 
Tỉnh Long An 

� ĐT: (072) 725566 - Fax: (072) 725544 

� Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000.000 đồng 

� Ngành nghề kinh doanh: Quảng Cáo và Thể Thao 

� Tỷ lệ nắm giữ: 100%. 

e. Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình:  

� ĐC: Khu công nghiệp Khánh Phú, Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh 
Bình 

� Vốn điều lệ thực góp: 100.000.000.000 đồng 
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� Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại 

� Tỷ lệ nắm giữ: 51%. 

6. Định hướng phát triển 

Công ty luôn đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho từng năm, Để tạo được lợi nhuận 
hữu hình là vật chất nông sản cụ thể, cần phải đem lại lợi nhuận vô hình là kiến thức 
khoa học cho bà con nông dân. Trên tinh thần đó, Công ty đã tìm mọi cách đưa các 
kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp: đất, phân, sinh lý cây trồng tới bà con nông dân. 
Sau khi nông dân nắm được phần nào kiến thức, họ sẽ có những lựa chọn hợp lý, 
hiệu quả hơn trong việc sử dụng các loại phân bón. Công ty đã kết hợp chặt chẽ với 
các đơn vị nghiên cứu khoa học, làm cầu nối giữa khoa học, trí thức với nông 
nghiệp, nông dân. Và trở thành một chất keo kết dính khối liên minh Công – Nông – 
Thương – Trí. 

7. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty. 

Để tăng chu kỳ sống của sản phẩm, các sản phẩm của Công ty phải ngày càng 
được bổ sung về hàm lượng kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm ngày một cải thiện 
toàn diện, để người nông dân ngày càng có hiệu quả hơn khi sử dụng các sản phẩm 
của Công ty. Các loại phân bón chuyên dùng, các biện pháp ức chế quá trình tan của 
phân bón, việc đưa các chất dinh dưỡng trung, vi lượng thích hợp vào phân bón 
chính là sự nâng cao về hàm lượng kỹ thuật cho các sản phẩm phân bón. Và đây 
cũng là những tiền đề trong mục tiêu: Bón phân cân đối vì một nền nông nghiệp bền 
vững và sạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Với vị thế mới, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền phấn đấu tập trung các  
nguồn lực, để trở thành nhà sản xuất phân bón NPK phát triển mạnh và ổn định, 
không chỉ ở Việt Nam mà còn có đối với khu vực ASEAN. 

8. Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

Công ty luôn chú trọng đến sự phát triển bền vững trong tương lai. Vì vậy với 
năng lưc sản xuất và đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều kinh nghiệm trong nhiều 
năm qua Công ty không ngừng mở rộng sản xuất, tăng cường đầu tư và nâng cấp 
các dây chuyền sản xuất. Chiến lược trong tương lai thương hiệu Đầu Trâu sẽ chiếm 
thị phần lớn trong cả nước và tăng sản lượng xuất khẩu sang các nước ASEAN. 
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9. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.  

a. Các hoạt động liên quan đến cộng đồng: 

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đặt ra cho mình trách nhiệm 
đối với xã hội, với cộng đồng. Công ty luôn quan tâm trong việc hỗ trợ nâng cao 
trình độ canh tác cho bà con nông dân, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bà con sử dụng 
phân bón đạt hiệu quả cao nhất… Hằng năm, Công ty dành hàng chục tỷ đồng cho 
chương trình xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ nông dân, hỗ trợ bà con bị thiên tai, lũ lụt, 
hỗ trợ giáo dục và chính quyền địa phương như xây dựng trường học, đóng góp quỹ 
học bổng học sinh, trẻ em nghèo và khuyết tật, hỗ trợ phong trào đền ơn đáp nghĩa, 
xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách, “mái ấm Bình 
Điền” cho bà con nghèo trong cả nước, đóng góp quỹ hỗ trợ công nhân Tp.HCM, hỗ 
trợ các buôn kết nghĩa (đồng bào dân tộc) trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, 
phụng dưỡng suốt đời nhiều mẹ Việt Nam anh hùng… 

b. Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường 

Là một đơn vị hoạt động trong ngành phân bón lâu năm và uy tín trên thị trường 
Việt Nam nên Công ty luôn xác định đóng góp vào hoạt động bảo vệ môi trường và 
sức khỏe cộng đồng là trách nhiệm của Công ty. Với định hướng quản lý toàn bộ 
sản phẩm từ hoạt động thiết kế, sản xuất, phân phối cho đến sử dụng luôn theo 
hướng bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho nhân viên và cộng đồng. 

Trong năm 2016 Công ty đã đầu tư kinh phí cho việc bảo vệ môi trường và an 
toàn sức khỏe người lao động hơn 9 tỷ và định hướng các năm sau sẽ tiếp tục duy 
trình mức kinh phí này. Nguồn kinh phí chủ yếu tập trung vào việc vận hành hệ 
thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý nước thải bằng các công nghệ tiên tiến và đạt 
tiêu chuẩn. Các đơn vị thực hiện việc thu gom chất thải công nghiệp, chất thải nguy 
hại cho Công ty được lựa chọn là những đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực 
hiện nay. Định kỳ Công ty thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát môi trường. Bên 
cạnh đó việc ứng dụng công nghệ tiên tiến là Ure hóa lỏng cũng làm giảm tiêu hao 
nguyên nhiên vật liệu, ứng dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn.  

Cam kết lãnh đạo Công ty với tinh thần và trách nhiệm cao: 

− Cung cấp đầy đủ nguồn lực xây dựng và phát triển hệ thống quản lý môi trường 
trong toàn công ty. Quản lý sản phẩm hóa chất bảo đảm tuân thủ yêu cầu Luật 
pháp Bảo hộ lao động, Hóa chất và bảo vệ môi trường. 

− Hoạt động hóa chất luôn được chú trọng cải tiến theo định hướng đầu tư công 
nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường; tiết kiệm nguyên nhiên vật 
liệu, sử dụng nguyên liệu an toàn và giảm thiểu phát thải. 

− Tạo mọi điều kiện để người lao động tham gia hoạt động hóa chất được đào tạo, 
cập nhật kiến thức kỹ thuật an toàn và đúng quy định pháp luật. 
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− Phổ biến chính sách môi trường của công ty đến mọi nhân viên, khách hàng, đối 
tác và các bên có quan tâm.  

Đây có thể xem là một trong những bước đệm mới nữa để Bình Điền tiếp tục nỗ 
lực hơn trong việc tạo ra nhiều dòng sản phẩm mang thương hiệu Đầu Trâu đáp ứng 
được nhiều yêu cầu ngày càng cao trong tương lai, hướng đến xây dựng một môi 
trường Xanh – Sạch – Đẹp và phát triển bền vững, ổn định an toàn trong sản xuất. 

c. Đi đầu trong việc ứng dụng sản phẩm công nghệ xanh, thân thiện với môi 
trường. 

Phân bón hoá học có vai trò vô cùng quan trọng trong nông nghiệp cũng như 
trong công cuộc xoá đói giảm nghèo trên thế giới. Theo tổ chức nông lương thế giới 
(FAO), phân bón hoá học đã giúp tăng thêm trên 50% sản lượng lương thực trong 
100 năm qua. Cũng chính nhờ phân bón hoá học mà con người đã đáp ứng phần lớn 
nhu cầu lương thực và giảm tỷ lệ đói nghèo trong những năm qua. Tuy vậy trong 
thực tế cây trồng chỉ sử dụng được một phần nhỏ phân bón, trong khi phần thất 
thoát này đã làm tăng lượng phân bón phải sử dụng và là tác nhân gây ô nhiễm môi 
trường. 

Là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong việc sáng tạo các giải pháp 
cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, trong những năm gần đây, công ty phân bón 
Bình Điền đã tiên phong trong việc nghiên cứu áp dụng công nghệ xanh để sản xuất 
ra các sản phẩm phân bón vừa nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vừa chông 
thất thoát để giảm chi phí và giảm thiểu tác động xấu tới môi trường. Sự kiên trì 
trong đầu tư nghiên cứu và sáng tạo đã đem đến thành quả cao cho công ty phân bón 
Bình Điền. Những sản phẩm phân bón Urea hạt vàng Đầu Trâu 46A+, NPK Đầu 
trâu +Agrotain là kết quả của sự hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng giữa Bình Điền 
và các nhà khoa học Mỹ đã giải quyết được bài toán tưởng chừng rất khó này. Các 
kết quả khảo nghiệm tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang, Lâm Đồng, 
TP.HCM...được thực hiện bởi viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Viện 
Lúa đồng bằng sông Cửu Long đối với lúa, rau, đậu....đã cho thấy phân đạm được 
xử lý Agrotain (Đầu Trâu hạt vàng 46A+) và NPK Đầu Trâu + Agrotain đã giúp tiết 
kiệm được phân đạm tới 30%, vừa tăng năng suất, chất lượng lại chống thất thoát, 
bảo vệ môi trường. Như vậy, thay vì sử dụng 4 bao urea thông thường cho mỗi ha 
lúa theo tập quán thì nay bà con nông dân chỉ cần sử dụng 3 bao phân đạm hạt vàng 
sử dụng chưa tới 350 kg NPK Đầu Trâu +Agrotain là đủ. Đối với dòng sản phẩm 
NPK Đầu Trâu + Agrotain còn được bổ sung thêm các chất trung, vi lượng theo nhu 
cầu của cây và các hoạt chất gia tăng hiệu quả sử dụng nên hiệu quả còn vượt hơn 
mong đợi. Bao bì của các sản phẩm này cũng đã được cải tiến cả về chất liệu và kích 
cỡ để đảm bảo nông dân có thể tận dụng lại để chứa nông sản mà không trở thành 
rác thải gây ô nhiễm môi trường. 
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d. Định hướng phát triển bảo vệ môi trường trong năm 2017 

Hướng nền sản xuất phân bón bền vững, Công ty cam kết giảm thiểu lượng chất 
thải 0,5%/ năm, ứng dụng tái chế, tái sử dụng nguyên nhiên vật liệu, năng lượng. Hệ 
thống quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường của Công ty được xây dựng và duy trì 
đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả theo hướng tích hợp an toàn sức khỏe môi 
trường các tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9001.  

Công ty đã ứng dụng phần mềm “Hệ thống cơ sở dữ liệu Môi trường của Bộ 
Công Thương” và phần mềm “quản lý an toàn” nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ảnh 
hưởng đến môi trường. Thông qua cơ sở dữ liệu, Công ty tổng hợp, thống kê và theo 
dõi các chỉ số an toàn sức khỏe môi trường của tất cả các đơn vị cơ sở và nhà thầu, 
báo cáo định kỳ tới lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý nhà nước về An toàn sức 
khỏe môi trường. 

Đảm bảo sự kiểm soát với lượng khí thải và nước thải, Công ty tiến hành cho 
khảo sát và lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nhằm giám sát và ứng phó sự cố môi 
trường trong năm 2017. 

Đặc biệt duy trì hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường bằng nguyên tắc 
đạo đức mới và cam kết tự nguyện qua hệ thống RC (Responsible Care) thuộc Hội 
Đồng Trách nhiệm Xã Hội Tự Nguyện của các Doanh nghiệp Hóa Chất Việt Nam. 
Một hệ thống quản lý tiên tiến nhưng tự nguyện, là trách nhiệm xã hội của Doanh 
nghiệp Hóa chất.  

Bảo vệ môi trường bằng nguyên tắc đạo đức mới dựa trên các vấn đề được xã 
hội phản ánh: Tự nguyện làm hơn Luật yêu cầu, làm những điều phải, có đạo đức, 
Quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm, Chủ động quan tâm đến công chúng, tiếp cận 
đề phòng rủi ro bằng cam kết cao nhất của cấp lãnh đạo. 

10. Các rủi ro: 

a. Rủi ro cạnh tranh 

Hiện nay nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón NPK nhỏ lẻ ở các 
tỉnh với công nghệ sản xuất đơn giản đã tung ra các mặt hàng phân bón giá rẻ, kém 
chất lượng. Nạn hàng nhái, hàng giả xuất hiện tràn lan trên thị trường đã làm rối 
loạn thị trường phân bón nói chung và phân bón NPK nói riêng, ảnh hưởng đến 
những nhà sản xuất có thương hiệu uy tín. Tuy nhiên với thương hiệu Đầu trâu có 
uy tín trong nhiều năm qua, Công ty vẫn giữ vững thị trường hiện có và mở rộng ra 
các vùng miền trong cả nước. 
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b. Rủi ro biến động giá cả nguyên liệu đầu vào 

Nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào từ các nhà máy Đạm trong nước đã cung cấp 
đầy đủ nguồn nguyên liệu cho các Công ty phân bón trong nước nói chung và Công 
ty nói riêng. Điều này đã làm giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu 
ngoại nhập từ nước ngoài chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố ro như lãi suất, tỷ giá, 
vận chuyển ... Với nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào, thêm vào đó là tính ổn định 
của nền kinh tế, Công ty có những tính toán thận trọng trong việc dự trữ và ký kết 
các hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào nhằm giảm tối đa sự ảnh hưởng của sự biến 
động giá tác động không tốt đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.  

c. Rủi ro đặc thù của ngành phân bón 

Phân bón là ngành phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sản phẩm của Công ty sẽ 
chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhu cầu đối với nông sản và điều kiện tự nhiên như 
thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sâu bệnh, mất mùa... Ngoài ra, chính sách phát triển ngành 
phân bón hóa chất trong nước và chính sách xuất nhập khẩu phân bón của các nước 
cung cấp phân bón chính trên thế giới đều ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. 

Theo dự báo sắp tới sản lượng phân bón sẽ tiếp tục tăng từ việc các nhà máy sản 
xuất phân bón trên toàn quốc đưa vào sản xuất, do đó Công ty sẽ chịu nhiều sự cạnh 
tranh lớn từ các doanh nghiệp này. Đồng thời với việc Việt Nam gia nhập WTO, 
AFTA,… thuế nhập khẩu giảm, khi đó Công ty sẽ phải đối mặt trực tiếp với sản 
phẩm nhập khẩu từ các quốc gia khác, gặp phải sự cạnh tranh gay gắt về giá. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm  2016 

Doanh thu thuần 5.942.917 

Lợi nhuận trước thuế 420.549 

Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ 277.123 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016 
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b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch  

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 
Kế hoạch  

2016 

Thực hiện năm 2016 

Giá trị 

% tăng, 
giảm so 
với năm 

2015 

% tăng, 
giảm so 
với kế 
hoạch 

Doanh thu thuần 6.037.884 6.624.500 5.942.917 -1,6% -10,3% 

Lợi nhuận trước thuế 351.026 369.265 420.549 19,8% 13,9% 

Tỷ lệ cổ tức (%) 30% 20% 30% - 50% 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2016 

Trong năm 2016, thị trường cạnh tranh giữa các nhà sản xuất phân bón đồng thời 
do thời tiết không thuận lợi diễn ra ở nhiều nơi dẫn đến công ty có sản lượng bán ra 
chỉ tăng nhẹ, bên cạnh đó giá phân bón nguyên liệu đầu vào giảm nên dẫn đến giá 
bán phân NPK của Công ty cũng giảm theo nên doanh thu trong năm 2016 giảm so 
với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn hiệu 
quả thông qua việc tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động nên lợi 
nhuận trước thuế tăng 13,9% so với kế hoạch và tăng 19,8% so với năm 2015. 

c. Tổ chức và nhân sự  

Danh sách Ban điều hành: 

STT Họ và tên Chức vụ 
Năm 
sinh 

Số  cổ phần sở hữu 
đến 24/03/2017 

01 Lê Quốc Phong Tổng Giám đốc 1954 163.440 cp 

02 Nguyễn Minh Sơn Phó Tổng Giám đốc 1963 2.592 cp 

03 Võ Văn Phu Phó Tổng Giám đốc 1969 2.448 cp 

04 Ngô Văn Đông Phó Tổng Giám đốc 1967 Không 

05 Trần Tấn Sơn 
Giám đốc tài chính kiêm 
Kế toán trưởng 

1962 6.192 cp 
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Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty đến 31/12/2016 

STT Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

1 Phân theo trình độ 557 100,0% 

 Đại học và trên đại học 104 18,7% 

 Cao đẳng 23 4,1% 

 Trung cấp và sơ cấp 281 50,4% 

 Lao động phổ thông 149 26,8% 

2 Phân theo thời hạn hợp đồng 557 100,0% 

 Lao động không xác định thời hạn 495 88,9% 

 Lao động có thời hạn từ 1-3 năm 50 9,0% 

 Lao động có thời hạn 1 năm 12 2,1% 

Đối với đội ngũ CBCNV, lãnh đạo công ty luôn quan tâm đầu tư trang thiết bị, 
máy móc, tạo dựng môi trường làm việc trong lành, thân thiện, khuyến khích tinh 
thần học hỏi, cầu tiến và sẻ chia kinh nghiệm… giúp người lao động làm việc có 
hiệu quả và nâng cao thu nhập. 

Bên cạnh các chính sách về lương, thưởng hợp lý, các chính sách về đào tạo, bảo 
hiểm, phúc lợi cao, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng các cấp chính quyền còn 
thường xuyên phát động các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ…nhằm góp phần 
nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV, nâng cao năng suất lao động và tinh thần 
thi đua sáng tạo, góp phần vào thành công của Công ty. 

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

- Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2016 Công ty xây dựng Bến tàu 3.000 DWT 
tại nhà máy Long An. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm giúp 
Công ty tăng năng lực bốc dỡ nguyên liệu đầu vào cũng như thành phẩm bán ra 
được vận chuyển bằng đường sông. 
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e. Tình hình tài chính 

- Tình hình tài chính 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 3.569.542 3.425.642 -4,0% 

Doanh thu thuần 6.037.884 5.942.917 -1,6% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 337.002 421.064 24,9% 

Lợi nhuận khác  14.024 -515 -103,7% 

Lợi nhuận trước thuế 351.026 420.549 19,8% 

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 228.965 277.123 21,0% 

Tỷ lệ trả cổ tức 30% 30% - 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2016 

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 
2015 

Năm 
2016 

1. Cơ câu tài sản và nguồn vốn     

1.1.Cơ cấu tài sản     

 - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản % 78,74 76,56 

 - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản % 21,26 23,44 

1.2. Cơ cấu nguồn vốn      

 - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 68,98 67,08 

 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn % 31,02 32,92 

2. Khả năng thanh toán      

2.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,20 1,24 

2.2. Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,45 0,50 

2.3. Khả năng thanh toán tức thời Lần 0,18 0,19 
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Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 
2015 

Năm 
2016 

3. Tỷ suất sinh lời      

 - Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần % 12,58  15,21  

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần % 4,64  5,89  

 - Doanh thu thuần trên tổng tài sản % 184,21  169,91  

 - Tỷ suất sinh lời trên tài sản % 8,55  10,01  

 - Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu % 26,53  31,33  

4. Hệ số đo lường hiệu quả hoạt động      

 - Vòng quay tài sản Vòng 1,84  1,70  

 - Vòng quay các khoản phải thu Vòng 13,09  12,94  

 - Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,76  3,58  

 - Vòng quay vốn lưu động Vòng 11,87  12,19  

      

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

Cơ cấu cổ đông đến gày 24/03/2017 

STT Cổ đông 

Số 
lượng 

cổ đông 
(người) 

Số cổ phần  

sở hữu 

(cổ phần) 

Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 
(%) 

1 Cổ đông trong nước 1.887 46.496.729 464.967.290.000 81.33% 

1.1 Tổ chức 27 38.335.039 383.350.390.000 67.05% 

1.2 Cá nhân 1.860 8.161.690  81.616.900.000  14.28% 

2 Cổ đông nước ngoài 25 10.671.264  106.712.640.000  18.67% 

2.1 Tổ chức 15 10.528.320 105.283.200.000 18.42% 

2.2 Cá nhân 10 142.944 1.429.440.000 0,25% 

 Tổng cộng 1.912  57.167.993  571.679.930.000  100,00% 
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III. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 

1.1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2016: 

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền gồm 05 
thành viên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT. 

2. Ông Lê Quốc Phong, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty. 

3. Ông Ngô Văn Đông, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty. 

4.  Ông Đỗ Quang Huy, thành viên HĐQT. 

5. Ông Phan Văn Tâm, thành viên HĐQT. 

1.2. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành: 

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp thường kỳ, tổ chức lấy ý 
kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 13 lần theo đúng quy định của pháp luật, 
Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thông qua các vấn 
đề quan trọng của công ty, cụ thể: 

Stt Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 11/1/2016 Thực hiện thang bảng lương doanh nghiệp 

2 02/NQ-HĐQT 21/01/2016 
Thông qua kết quả kinh doanh Q4_2015 và cả 
năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016  

3 03/NQ-HĐQT 21/01/2016 
Triển khai quy trình bổ nhiệm lại Phó Tổng giám 
đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. 

4 08/NQ-HĐQT 29/02/2016 
Bổ sung bực lương của Thang bảng lương chức vụ 
người quản lý công ty 

5 09/NQ-HĐQT 29/02/2016 
Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện 
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 

6 10/NQ-HĐQT 10/03/2016 Quyết toán quỹ lương năm 2015  

7 12-NQ/HĐQT 10/3/201l6 
Thông kế hoạch hạn mức huy động vốn vay và sử 
dụng các dịch vụ tín dụng tại ngân hàng để bổ 
sung vốn lưu động của công ty năm 2016 

8 13-NQ/HĐQT 10/3/2016 
Thông qua việc bổ nhiệm lại P.Tổng giám đốc 
công ty  
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Stt Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 

9 13.1-QĐ/HĐQT 10/3/2016 Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc công ty 

10 14-NQ/HĐQT 10/3/2016 

- Thống nhất thôi cử và cử người đại diện phần 
vốn của công ty và đề cử nhân sự tham gia HĐQT 
tại doanh nghiệp khác;  
- Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 
quản lý công ty giai đoạn 2015-2020; 
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được 
kiểm toán trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;  
- Thông qua tờ trình của TGĐ số 90/TT-BĐ ngày 
02/3/2016 về việc quyết toán quỹ lương năm 2015 
và lập báo cáo giám sát theo Thông tư số 
15/2015/TT-BLĐTBXH;  
- Phê duyệt Định mức Nguyên - Nhiên - Phụ liệu 
năm 2016. 

11 15/QĐ-HĐQT 10/3/2016 
Miễn nhiệm người đại diện vốn của công ty tại 
doanh nghiệp khác 

12 16/QĐ-HĐQT 10/3/2016 
Cử, ủy quyền người đại diện vốn của công ty tại 
doanh nghiệp khác 

13 18/QĐ-HĐQT 10/3/2016 
Huỷ bỏ dự án đầu tư và giải thể Nhà máy phân 
bón Bình Điền 2 

14 19/QĐ-HĐQT 15/3/2016 
Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 
công ty  giai đoạn 2016-2021 

15 21/QĐ-HĐQT 20/3/2016 
Ban hành định mức Nguyên - Nhiên - Phụ liệu 
năm 2016 

16 22/QĐ-HĐQT 21/3/2016 V/V chuyển xếp lương người quản lý công ty 

17 23/ QĐ-HĐQT 21/3/2016 V/V chuyển xếp lương người quản lý công ty 

18 24/QĐ-HĐQT 21/3/2016 V/V chuyển xếp lương người quản lý công ty 

19 25/ QĐ-HĐQT 21/3/2016 V/V chuyển xếp lương người quản lý công ty 

20 26/ QĐ-HĐQT 21/3/2016 V/V chuyển xếp lương người quản lý công ty 

21 30/NQ-HĐQT 12/4/2016 
Thông qua các nội dung chương trình tổ chức ĐH 
đồng cổ đông năm 2016 và các văn kiện trình ĐH 
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Stt Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 

22 42/NQ-HĐQT 12/5/2016 
Thông qua việc miễn nhiệm và cử người đại diện 
phần vốn của công ty tại doanh nghiệp khác 

23 43/QĐ-HĐQT 12/5/2016 
Miễn nhiệm người đại diện phần vốn của công ty 
tại doanh nghiệp khác 

24 43.1/QĐ-HĐQT 12/5/2016 
Cử ủy quyền người đại diện phần vốn của công ty 
tại doanh nghiệp khác 

25 45/NQ-HĐQT 09/6/2016 
Thông qua ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 
2015 bằng tiền mặt 

26 46/QĐ-HĐQT 13/7/2016 
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2016 

27 47/NQ-HĐQT 15/7/2016 Sửa đổi, bổ sung thang bảng lương doanh nghiệp 

28 48/QĐ-HĐQT 15/7/2016 
Ban hành thang bảng lương doanh nghiệp sửa đổi, 
bổ sung 

29 49/NQ-HĐQT 05/8/2016 

 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 
2016; 

 - Thông qua báo cáo tài chính quý II năm 2016; 
 - Thông qua Tờ trình số 449/TT.KT-BĐ ngày 

20/7/2016 của Tổng giám đốc về phương án phát 
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ 
sở hữu. 

30 51/NQ-HĐQT 05/8/2016 

Thành lập Tổ thẩm định và giao quyền thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án: “Đầu tư 
xây dựng xưởng sản xuất phân bón NPK công 
suất 100.000 tấn/năm” 

31 52/QĐ-HĐQT 05/8/2016 

Quyết định thành lập Tổ thẩm định và giao quyền 
thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự 
án: “Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất phân bón 
NPK công suất 100.000 tấn/năm” 

32 53/QĐ-HĐQT 05/8/2016 V/V chuyển xếp bậc lương 
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Stt Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 

33 54/QĐ-HĐQT 31/8/2016 
Miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công 
ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền- Long An 

34 55/QĐ-HĐQT 31/8/2016 
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty 
TNHH MTV Thể thao Bình Điền – Long An 

35 56/QĐ-HĐQT 31/8/2016 
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền- 
Long An 

36 57/QĐ-HĐQT 31/8/2016 
Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty 
TNHH MTV Thể thao Bình Điền - Long An 

37 59/NQ-HĐQT 26/9/2016 
Phê chuẩn nhân sự tại Công ty TNHH MTV Thể 
thao Bình Điền - Long An 

38 60/QĐ-HĐQT 26/9/2016 
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty 
TNHH MTV Thể thao Bình Điền – Long An 

39 63/NQ-HĐQT 07/10/2016 
Đăng ký vốn điều lệ công ty CP phân bón Bình 
Điền 

40 64/QĐ-HĐQT 07/10/2016 
Đăng ký vốn điều lệ Công ty CP phân bón Bình 
Điền 

41 66/NQ-HĐQT 04/11/2016 

 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 
2016 

 - Thông qua báo cáo tài chính quý III và 9 tháng 
đầu năm 2016 

 - Thông qua tờ trình số 733/TT.KT-BĐ ngày 
01/11/2016 của Tổng giám đốc về việc tạm ứng 
cổ tức năm 2016  

42 67/NQ-HĐQT 04/11/2016 
Triển khai quy trình bổ nhiệm lại Kế toán trưởng 
Công ty CP phân bón Bình Điền 

43 68/QĐ-HĐQT 01/12/2016 
Giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Kế toán 
trưởng Công ty CP phân bón Bình Điền  

44 69/QĐ-HĐQT 07/12/2016 
Ban hành Quy chế tiền lương của Công ty CP 
phân bón Bình Điền 

45 72/NQ-HĐQT 14/12/2016  - Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng 
 - Xem xét, điều chỉnh tiến độ thoái vốn của công 
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Stt Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 

ty tại Công ty CP du lịch Sài Gòn Đông Hà 

46 73/QĐ-HĐQT 14/12/2016 
Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty CP phân 
bón Bình Điền 

 

1.3. Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị: 

Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp 
luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tôn trọng và đảm 
bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy 
định của pháp luật. Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2016 
được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:  

a) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 

Trên cơ sở định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi và giám sát hoạt động 
của công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các 
chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; đưa ra các định hướng phát triển 
đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua (kết quả cụ thể được thể hiện 
trong báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016). 

b) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: 

Năm 2016, công ty không phát sinh dự án đầu tư xây dựng mới. Nhiệm vụ của 
Hội đồng quản trị trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 chủ yếu tập 
trung vào công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, rà soát các dự án đầu tư đã được phê 
duyệt trước đây và quyết định các nội dung chủ yếu sau đây:   

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng dở dang từ năm 2015 
chuyển sang, gồm: dự án cầu cảng giao nhận hàng hóa công suất 3.000 tấn, kho 
chứa nguyên liệu và Trung tâm thí nghiệm tại Nhà máy phân bón Bình Điền - Long 
An. Hiện nay, các dự án nêu trên đã hoàn thành vã đã được đưa vào sử dụng. 

- Quyết định thành lập Tổ thẩm định và giao quyền thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án: 
“Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất phân bón NPK công suất 100.000 tấn/năm”. 
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- Quyết định hủy bỏ dự án đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất phân 
bón và giải thể Xí nghiệp phân bón Bình Điền II tại Khu Công nghiệp Thiện Tân, 
địa chỉ tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (dự án này, công ty chưa 
triển khai công tác đầu tư xây dựng) vì lý do: sau khi thẩm định, dự án không mang 
lại hiệu quả kinh tế.  

c) Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự, chính sách tiền lương và bộ máy quản lý: 

Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn. Chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc 
được phân định rõ ràng. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty được sắp xếp 
một cách chặt chẽ, từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp 
vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc. 

Các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty  
tiếp tục được kiện toàn làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của công 
ty. 

Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự, năm 2016 Hội đồng quản trị đã quyết định các 
nội dung sau đây: 

+ Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh 
doanh & Marketing và Kế toán trưởng công ty. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm được 
thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật. 

+ Quyết định miễn nhiệm, cử, ủy quyền người đại diện phần vốn của công ty 
và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại các Công ty cổ phần: Bình Điền 
- Quảng Trị, Bình Điền - Lâm Đồng, Bình Điền - Mekong và Công ty TNHH MTV 
Thể thao Bình Điền - Long An. Việc miễn nhiệm và cử, ủy quyền người đại diện 
phần vốn của công ty tại các doanh nghiệp trên đây xuất phát từ nhu cầu công tác 
cán bộ của các công ty con. 

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty giai đoạn 
2016-2021 gồm 35 cán bộ được quy hoạch, trong đó: 03 Phó Tổng giám đốc được 
quy hoạch vào chức danh Tổng giám đốc; 05 cán bộ cấp Trưởng phòng và tương 
đương được quy hoạch vào chức danh Phó Tổng giám đốc; 02 cán bộ cấp Phó 
trưởng phòng được quy hoạch vào chức danh Kế toán trưởng; các cán bộ còn lại 
được quy hoạch vào các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương 
đương. Việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trên đây là cơ sở quan 
trọng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu về nhân sự quản lý 
trong tình hình mới. 
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- Về chính sách tiền lương, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, ban hành 
Quy chế tiền lương và chuyển xếp lương người quản lý, người lao động theo quy 
định của pháp luật hiện hành.   

d) Trong lĩnh vực tài chính: 

Trong năm 2016, tình hình tài chính của công ty tiếp tục được kiểm soát tốt, các 
khoản công nợ phải thu, phải trả được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ phải 
thu khó đòi; tổng hạn mức vốn vay của công ty không vượt quá hạn mức cho phép 
theo quy định của pháp luật, việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng 
thời gian theo quy định, qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay. 

Các khoản chi phí của công ty được kiểm soát chặt chẽ, qua đó đã cắt giảm được 
các chi phí không hợp lý. 

Các báo cáo tài chính Quý, 06 tháng được Hội đồng quản trị soát xét cẩn trọng, 
đảm bảo tính khách quan, minh bạch của báo cáo tài chính trước khi công bố thông 
tin theo quy định của pháp luật. 

đ) Trong lĩnh vực quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác: 

- Việc quản lý vốn đầu tư của công ty tại doanh nghiệp khác được Hội đồng 
quản trị thực hiện theo đúng Quy chế quản lý người đại diện và quản lý phần vốn 
của công ty để quản lý vốn đầu tư của công ty tại doanh nghiệp khác. Thông qua các 
báo cáo định kỳ và đột xuất của người đại diện, Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời 
tình hình hoạt động của các công ty con, qua đó kịp thời chỉ đạo cho người đại diện 
hướng các công ty con đi theo định hướng mà công ty đã đề ra. 

- Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế kiểm tra chất lượng sản phẩm và sử 
dụng Thương hiệu để áp dụng chung cho hệ thống Công ty mẹ - Công ty con sử 
dụng Thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu”; thành lập Ban kiểm tra chất lượng sản 
phẩm và Thương hiệu. Thông qua hoạt động của Ban kiểm tra đã hỗ trợ tích cực cho 
các công ty con trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng sản phẩm và phát triển Thương 
hiệu, vì vậy trong năm 2016 chất lượng sản phẩm của hệ thống Công ty mẹ - Công 
ty con được đảm bảo, uy tín Thương hiệu tiếp tục được giữ vững. 

- Quyết định điều chỉnh tiến độ và tiếp tục thực hiện thoái phần vốn của công 
ty đầu tư tại Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn – Đông Hà. 

e) Kết quả thực hiện nhiệm vụ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2016: 

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ từ nguồn 
vốn chủ sở hữu và đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 



 
   
 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN   

 

25 

- Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm 
toán Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty. 

- Quyết định chi tạm ứng cổ tức 20% cho cổ đông hiện hữu. 

1.4. Kết quả công tác giám sát của Hội đồng quản trị: 

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 
đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng 
cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp 
luật, Điều lệ công ty, triển khai đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 
Hội đồng quản trị.  

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản 
trở, chồng chéo đến công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Kết quả giám sát 
của Hội đồng quản trị năm 2016 cụ thể như sau:  

a) Đối với Ban Tổng giám đốc:  

- Năm 2016, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng 
theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra, tuân thủ 
quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của công ty trong hoạt 
động điều hành; trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng 
động sáng tạo và đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã 
đề ra, cụ thể như sau: 

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý 
mang lại hiệu quả cao, hoàn thành mục tiêu định hướng và chỉ tiêu kế hoạch mà Đại 
hội đồng cổ đông đề ra. 

- Công tác phát triển thị trường được thực hiện một cách có hiệu quả, thị 
trường trọng điểm của công ty được giữ vững. 

- Sản phẩm của công ty luôn ổn định và có chất lượng cao, được bà con nông 
dân trong và ngoài nước tin dùng. 

- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban 
Tổng giám đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả. 

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát 
tốt, không để xảy ra thiệt hại cho công ty. 

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của 
pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. 
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- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng và nâng cao đời sống về 
nhiều mặt cho người lao động; môi trường làm việc của người lao động tiếp tục 
được cải thiện. 

b) Đối với cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc: 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức trách, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Ban Tổng giám đốc triển 
khai đều được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt. 

- Tập thể người lao động trong công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực 
hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nổ lực phấn đấu, vượt qua 
mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công 
chung của công ty.     

c) Đối với người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác: 

- Người đại diện phần vốn của công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ doanh 
nghiệp và Quy chế quản lý người đại diện của công ty trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ.  

- Với vai trò lãnh đạo các công ty con, người đại diện phần vốn của công ty 
đã lãnh đạo công ty con đi đúng định hướng, mục tiêu chiến lược mà công ty mẹ đã 
đề ra; lãnh đạo công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch do công ty mẹ 
giao, đạt mức tăng trưởng cao, mức chia cổ tức năm 2016 của các công ty con thấp 
nhất là 26% và cao nhất là 110%, qua đó góp phần vào sự tăng trưởng chung của 
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.   

1.5. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT: 

Năm 2016, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các cuộc họp 
của Hội đồng quản trị, cho ý kiến bằng văn bản và cùng Hội đồng quản trị thông qua 
các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, vì 
lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty. 

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội đồng quản trị, từng thành 
viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực, cụ thể: 

- Ông Nguyễn Văn Thiệu: đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị: 

+ Tổ chức thông qua các văn kiện đại hội, chủ trì và tổ chức thành công Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty. 



 
   
 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN   

 

27 

+ Lập chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức các phiên họp Hội đồng 
quản trị, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tổ chức thông qua các nghị 
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 
công ty. 

+ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị trên các 
mặt hoạt động của công ty. 

+ Tổ chức rà soát các quy chế, quy định của công ty; tổ chức triển khai công 
tác  quy hoạch cán bộ, công tác nhân sự theo đúng quy định của pháp luật. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công 
ty. 

- Ông Lê Quốc Phong: với cương vị thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 
năm 2016 ông Lê Quốc Phong đã trực tiếp chỉ đạo trong việc hoạch định các chính 
sách phát triển, cơ chế chính sách kinh doanh, chính sách sản phẩm, kiểm soát tài 
chính, chính sách tiền lương, công tác đầu tư có hiệu quả; tổ chức triển khai các 
nghị quyết của Hội đồng quản trị, quản lý, giám sát việc thực hiện các nghị quyết 
của Hội đồng quản trị trên các mặt hoạt động; cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị triển 
khai công tác nhân sự, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021 và 
hoàn thành các nhiệm vụ khác. Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân 
công, ông Lê Quốc Phong đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của công 
ty trong năm 2016.     

- Ông Ngô Văn Đông, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám 
đốc:  năm 2016, ông Ngô Văn Đông đã cùng Tổng giám đốc trong việc đề ra các cơ 
chế chính sách kinh doanh, chính sách sản phẩm có hiệu quả, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị; quản lý, giám sát công tác xuất nhập 
khẩu; kiện toàn công tác quản lý sản xuất tại đơn vị trực thuộc; thay mặt Hội đồng 
quản trị phê duyệt kế hoạch, giao chỉ tiêu cho người đại diện phần vốn của công ty 
tại doanh nghiệp khác. Trong việc thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm chức danh Giám 
đốc tại doanh nghiệp khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị, ông Ngô Văn 
Đông đã lãnh đạo Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc các 
chỉ tiêu kế hoạch được giao, mức chia cổ tức năm 2016 là 110%, góp phần duy trì 
mức tăng trưởng chung của công ty.    

- Ông Phan Văn Tâm, thành viên Hội đồng quản trị: trong thực hiện nhiệm 
vụ được giao, ông Phan Văn Tâm đã phối hợp với Tổng giám đốc đề ra các cơ chế, 
chính sách, các giải pháp phát triển thị trường, xây dựng Thương hiệu có hiệu quả, 
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nổi bật là chương trình canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu, nhờ 
vậy mà thị trường và uy tín Thương hiệu của công ty trong năm 2016 tiếp tục được 
giữ vững. 

- Ông Đỗ Quang Huy, thành viên Hội đồng quản trị: đã tích cực tham gia vào 
công tác quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị; có nhiều ý kiến đóng góp để cùng 
Hội đồng quản trị thông qua nhiều vấn đề quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt 
động của công ty trong năm 2016. 

Với việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị 
đã góp phần cùng Hội đồng quản trị hoàn thành các chỉ  tiêu, kế hoạch mà Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra. 

1.6. Về giao dịch giữa công ty với người nội bộ: 

Năm 2016, không phát sinh giao dịch giữa công ty với người nội bộ.  

1.7. Về thù lao HĐQT: 

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã được công ty chi trả thù lao theo mức đã được 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty thông qua, cụ thể: 

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 60.000.000 đồng. 

- Thành viên HĐQT: 

3.500.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 168.000.000 đồng. 

Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2016: 228.000.000 đồng. 

2. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017 

- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh 
hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng 
đắn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. 

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty trên mọi 
lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2017 đã thông qua. 

- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra kế hoạch luân 
chuyển, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn. 

- Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trước khi triển khai 
nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử 
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dụng đồng vốn; nghiên cứu, đầu tư các dây chuyền sản xuất theo công nghệ 
hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty, đảm bảo năng lực cạnh 
tranh của sản phẩm trên thị trường.    

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản 
trị doanh nghiệp của công ty đại chúng; chú trọng công tác đào tào và phát 
triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập. 

- Tiếp tục kiện toàn quy chế, quy định theo đúng quy định của pháp luật làm cơ 
sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý trên các mặt hoạt động của công 
ty. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả 
lương tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người 
lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao. 

- Tiếp tục thực hiện bán cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần khách sạn Sài 
Gòn - Đông Hà. 

- Nghiên cứu để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón tại 
Myanmar. 

IV. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc 

A.  Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 

1.   Khó khăn, thuận lợi: 

1.1. Khó khăn: 

- Năm 2016, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng hạn hán, xâm nhập 
mặn, lũ lụt kéo dài diễn ra nghiêm trọng tại khu vực Tây nguyên, Đồng bằng sông 
Cửu Long và các tỉnh miền Trung làm cho tình hình sản xuất nông nghiệp rơi vào 
hoàn cảnh khó khăn nhất trong nhiều năm qua, gây thiệt hại lớn cho bà con nông 
dân; diện tích canh tác bị thu hẹp do nhiễm mặn, cây trồng thiếu nước tưới, chậm 
xuống giống do lũ lụt, năng suất và sản lượng cây trồng bị sụt giảm dẫn đến nhu cầu 
sử dụng phân bón giảm mạnh, bên cạnh đó giá cả phân bón liên tục giảm nên hệ 
thống đại lý phân phối không dám tập kết hàng vì vậy đã ảnh hưởng đến sản lượng 
tiêu thụ phân bón trong năm. 

- Với nguồn cung của các loại phân đơn trên thị trường dồi dào, trong khi giá cả 
tiếp tục giảm mạnh nên một bộ phận bà con nông dân đã chuyển sang sử dụng phân 
đơn thay thế cho phân bón NPK. Bên cạnh đó, do chính sách thuế sửa đổi có lợi cho 
việc nhập khẩu phân bón nên lượng phân bón nhập khẩu tăng cao, đặc biệt là phân 
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NPK cho cây công nghiệp như cà phê, tiêu và một số loại cây trồng khác tại thị 
trường Tây nguyên, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh phân bón NPK, trong đó có công ty. 

- Tại thị trường Campuchia, Lào, Myanmar: tình hình sản xuất nông nghiệp cũng 
gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, bên cạnh đó mức độ cạnh tranh giữa 
sản phẩm của công ty với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan tại các 
thị trường nêu trên ngày càng tăng, cùng với những chính sách bảo hộ cho các 
doanh nghiệp của nước sở tại đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng xuất khẩu của 
công ty. 

- Các quy định của pháp luật về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón tuy đã có 
tác động tích cực nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, 
doanh nghiệp phân bón nhỏ lẻ trên thực tế vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, các 
sản phẩm phân bón kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả vẫn xuất hiện tràn lan 
nhưng chưa được xử lý nghiêm đã làm rối loạn thị trường phân bón, ảnh hưởng tới 
những nhà sản xuất kinh doanh phân bón chân chính. 

- Sự thay đổi của một số cơ chế chính sách, pháp luật có liên quan đến phân bón, 
trong đó có việc loại phân bón ra khỏi đối tượng chịu thế GTGT tiếp tục ảnh hưởng 
đến kết quả hoạt động của công ty. 

1.2. Thuận lợi: 

- Thương hiệu và uy tín của “Phân bón Đầu Trâu” tiếp tục được bà con nông dân 
trong và ngoài nước tin dùng, ủng hộ.  

- Với hệ thống phân phối rộng lớn, đại lý bạn hàng truyền thống luôn sát cánh 
cùng công ty trong những thời điểm khó khăn đã góp phần giúp công ty vượt qua 
khó khăn thách thức. 

- Tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập 
thể người lao động trong công ty đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2016 của công ty.  

2- Kết quả thực hiện năm 2016:  

- Sản lượng sản xuất: 649.912 tấn, so với năm 2015 đạt 116%, so với kế hoạch 
năm 2016 đạt 99,1%. 

- Sản lượng tiêu thụ: 630.682 tấn, so với năm 2015 đạt 103,9%, so với kế hoạch 
năm 2016 đạt 93,4%. 
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- Tổng doanh thu: 6.061.543 triệu đồng, so với năm 2015 đạt 99,4%, so với kế 
hoạch năm 2016 đạt 91,5%. 

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 420.549 triệu đồng, so với năm 2015 đạt 
119,8%, so với kế hoạch năm 2016 đạt 113,9%. 

- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 282.367 triệu đồng, so với năm 2015 đạt 
111,9%, so với kế hoạch năm 2016 đạt 114,8%. 

3.  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016:  

3.1. Về kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng: 

- Năm 2016 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là hạn hán, xâm nhập 
mặn kéo dài tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ là những thị trường trọng điểm của 
công ty. Trước những khó khăn, thách thức đó, công ty đã đề ra và thực hiện đồng 
bộ nhiều giải pháp, chính sách kinh doanh, như: 

- Nghiên cứu, đưa vào sản xuất các sản phẩm phân bón cho cây lúa, cây ăn quả 
trồng trên đất nhiễm mặn cho khu vực Nam bộ, các sản phẩm phân bón tan nhanh 
cho cây cà phê, cây tiêu và các cây công nghiệp khác trong điều kiện thiếu nước 
tưới cho khu vực Tây nguyên vv… 

- Đề ra các chính sách kinh doanh, chương trình khuyến mãi cho hệ thống đại lý 
bạn hàng, các chương trình kích cầu trực tiếp cho bà con nông dân vv… 

Nhờ việc đề ra các cơ chế chính sách kinh doanh linh hoạt và hợp lý, cùng với 
chiến lược phát triển sản phẩm đúng đắn và uy tín của thương hiệu đã đưa công ty 
vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2016 đã đề ra. 

3.2. Về công tác phát triển thị trường: 
Trọng tâm của hoạt động Marketing năm 2016 là thực hiện các chương trình 

giúp cho bà con nông dân ứng phó với điều kiện bất lợi của thời tiết, như:  

- Phối hợp với Trung tâm khuyến nông Quốc gia và Trung tâm khuyến nông các 
tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện chương trình canh tác lúa 
thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu vụ Hè Thu 2016. Chương trình đã cung 
cấp cho nông dân một gói các giải pháp đồng bộ để ứng phó với biến đổi khí hậu và 
đã được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và bà con nông dân đánh giá cao 
hiệu quả do chương trình đem lại. 
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- Tổ chức nhiều cuộc hội thảo, các buổi tọa đàm và giải đáp cho bà con nông dân 
các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu 
quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu 
nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

- Tại thị trường Campuchia: Công ty đã phối hợp với cơ quan quản lý nông 
nghiệp tại 25 tỉnh thành của nước sở tại tổ chức chương trình chuyển giao tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho bà con nông dân kỹ thuật canh tác, sử dụng phân 
bón, qua đó làm tăng giá trị sử dụng sản phẩm phân bón Đầu Trâu, nhờ vậy sản 
phẩm của công ty tiếp tục được bà con nông dân tại Campuchia tin dùng.  

- Tại thị trường Myanmar: công ty đã thực hiện các hoạt động trình diễn, nghiên 
cứu thị trường, hội thảo đầu bờ, giới thiệu sản phẩm vv… Qua những chương trình 
này đã giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của công ty, tạo điều kiện thuận lợi để 
công ty đầu tư trực tiếp vào Myanmar trong tương lai. 

- Tại thị trường Thái Lan: công ty đã thực hiện các chương trình xúc tiến thương 
mại, đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa và một số chương trình khác để chuẩn bị 
xuất khẩu sản phẩm của công ty vào thị trường Thái Lan. 

Bên cạnh các hoạt động trên đây, các chương trình Marketing của năm trước tiếp 
tục được thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành 
kế hoạch năm 2016 đã đề ra, sản phẩm của công ty tiếp tục được bà con nông dân 
trong và ngoài nước tin dùng, thị trường tiêu thụ của công ty trong và ngoài nước 
tiếp tục được giữ vững.  

3.3. Về hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường:  

- Nghiên cứu, điều chỉnh các thiết bị cả về thông số kỹ thuật và thiết kế nhằm 
tăng khả năng tự động hóa, nâng cao công suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết 
giảm tiêu hao năng lượng, giảm thiểu thời gian vệ sinh và tăng tuổi thọ thiết bị, 
giảm thiểu ô nhiểm môi trường, giảm chi phí nhân công v.v… 

- Môi trường làm việc của người lao động tiếp tục được cải thiện; công tác an 
toàn lao động, phòng chống cháy nỗ được kiểm soát chặt chẽ, năm 2016 không có 
sự cố môi trường, tai nạn lao động xẩy ra. 

3.4. Về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm: 

- Nghiên cứu và đưa vào sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí 
hậu, như: Đầu Trâu Mặn phèn, Đâu Trâu cải tạo đất vv…   
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- Nghiên cứu, đánh giá, thử nghiệm các loại nguyên liệu mới để đưa vào sản xuất 
các sản phẩm mới có hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với từng loại đất, cây 
trồng và biến đổi khí hậu.  

- Tổ chức khảo nghiệm, thí nghiệm các loại phân bón mới của công ty cho nhiều 
loại cây trồng khác nhau tại các khu vực trọng điểm trên toàn quốc, Campuchia, 
Myanmar và thực hiện một số đề tài cấp Nhà nước, qua đó đã đưa ra các khuyến 
cáo, định hướng cho bà con nông dân kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón có hiệu 
quả. 

3.5. Về công tác quản lý tài chính:  

Việc quản lý và sử dụng tài chính được quản lý và cân đối tốt, tình hình công nợ 
được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ phải thu khó đòi. Với chính sách kinh 
doanh linh hoạt, hợp lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty chủ động cân đối về 
mặt tài chính. Các khoản vốn vay được sử dụng đúng mục đích đã nâng cao hiệu 
quả của đồng vốn.  

3.6. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:  

- Tiếp tục thực hiện các dự án từ năm 2015 chuyển sang, gồm: cầu cảng công 
suất 3.000 tấn, Trung tâm thí nghiệm và kho chứa nguyên liệu tại Nhà máy phân 
bón Bình Điền - Long An. Hiện nay các công trình trên đây đã được đưa vào sử 
dụng. Với việc đưa cầu cảng giao nhận hàng vào sử dụng sẽ tiết giảm chi phí cho 
công ty trên 03 tỷ đồng/năm. 

3.7. Về công tác quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm: 

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trên từng 
khâu, từng công đoạn trước khi đóng bao để đưa ra thị trường, nhờ vậy sản phẩm 
của công ty ngày càng được bà con nông dân tin dùng.  

3.8. Về chăm lo đời sống đối với người lao động: 

Đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, công ty luôn quan tâm đến 
việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2016, thu 
nhập bình quân của người lao động là 11,15 triệu đồng. Bên cạnh đó, các chế độ 
như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của 
người lao động được công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa 
ước lao động tập thể.  

3.9. Các hoạt động hướng đến cộng đồng:  
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- Triển khai chương trình hỗ trợ giống cây trồng cho đồng bào bị lũ lụt tại 04 
tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tỉnh với số tiền gần 01 tỷ đồng. 

- Tiếp tục thực hiện nội dung giao ước kết nghĩa với Bon R’Long Phe tại xã 
Quảng Sơn, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông và Buôn Eana tại huyện Krông 
Ana, tỉnh Đăk Lăk. Bằng những việc làm thiết thực, công ty đã giúp đồng bào Bon 
R’Long Phe và Buôn Eana có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đời 
sống được nâng cao về nhiều mặt. 

- Tổ chức thành công giải Golf gây Quỹ học bổng Tiếp sức đến trường lần thứ 
VIII đã quyên góp với tổng số tiền tài trợ 8 tỷ đồng, trao 1.142 suất học bổng trị giá 
07 triệu đồng/suất cho các tân sinh viên nghèo là con nông dân nghèo hiếu học trong 
cả nước.  

- Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, mái ấm Bình Điền, mái ấm công 
đoàn cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ với tổng trị giá 3.076.000.000 
đồng. 

- Ủng hộ người nghèo, trẻ em nghèo hiếu học, ủng hộ hội người mù, người 
khuyết tật, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai 
với số tiền 3.032.915.000 đồng. 

- Đồng hành cùng với công ty trong công tác vì người nghèo, tập thể người lao 
động của công ty cũng đã trích từ thu nhập của mình để góp vào quỹ người nghèo 
với mức 20.000 đồng/người/tháng và 3%/ tiền của mỗi kỳ thưởng/người, tổng mức 
đóng góp của người lao động năm 2016 là 1.400.000.000 đồng.  

3.10.  Về hoạt động của Đội bóng chuyền nữ VTV - Bình Điền - Long An: 

- - Với phong cách và thái độ thi đấu ấn tượng, hoạt động của Đội bóng chuyền 
nữ “VTV – Bình Điền – Long An” trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào 
việc quảng bá thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu”.  

- Năm 2016, công ty đã tổ chức thành công giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh 
“Cup VTV – Bình Điền” lần thứ X tại tỉnh Ninh Bình. Việc tổ chức thành công sự 
kiện trên đã góp phần vào việc quảng bá thương hiệu phân bón Đầu Trâu, góp phần 
đưa thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” ngày càng gần gũi hơn với người nông dân. 
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B.  Mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2017 

1- Mục tiêu năm 2017:  

Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi về lợi thế thương hiệu và kết quả tích cực 
từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 mang lại, tình hình hoạt động của công 
ty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là: 

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dự báo năm 2017 thời tiết tiếp tục diễn 
biến phức tạp, hạn hán, xâm nhập mặn gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh 
hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó 
có công ty. 

- Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong 
và ngoài nước ngày càng khốc liệt, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có 
chiều hướng gia tăng, tình trạng phân bón kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái chưa 
được xử lý dứt điểm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón chân chính, trong đó có công ty. 

Từ những nhận định nêu trên, Tổng giám đốc công ty đề xuất mục tiêu nhiệm vụ 
và kế hoạch năm 2017 như sau: 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
KH 2017 

So với  TH 
2016  

1 Sản lượng sản xuất Tấn 675.000 103,9% 
2 Sản lượng tiêu thụ Tấn 673.500 106,8% 
3 Tổng Doanh thu Tỷ đồng 6.850 113% 
4 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tỷ đồng 420 100% 
5 Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ Tỷ đồng 282 100% 
6 Tỷ lệ chia cổ tức % 25  

 

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:  

2.1. Về hoạt động kinh doanh: 

- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, 
ứng phó kịp thời với tình hình. Duy trì và phát triển vững chắc các thị trường chiến 
lược, thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ 
cả trong và ngoài nước.  

- Nghiên cứu, ban hành và thực thi các cơ chế chính sách kinh doanh mới phù 
hợp với tình hình từng thị trường cụ thể, trong đó chú trọng các cơ chế chính sách 
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nhằm mục tiêu sớm chiếm lĩnh thị trường mới ở nước ngoài như Myanmar và thị 
trường Thái Lan, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2017 mà Đại hội 
đồng cổ đông đã thông qua. 

- Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng nhằm giải quyết 
hài hòa lợi ích và thắt chặt mối quan hệ giữa công ty với đại lý bạn hàng và bà con 
nông dân. 

2.2.  Về hoạt động Marketing:  

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đã và đang thực hiện có hiệu quả trong 
năm 2016. 

- Tập trung vào việc củng cố và phát triển thị trường mục tiêu, có chính sách hợp 
lý để phát triển thị trường mới nhưng chưa có kênh phân phối; chú trọng giữ vững 
thị trường Campuchia, phát triển thị trường Lào và đẩy mạnh việc phát triển thị 
trường Myanmar, thị trường Thái Lan. 

2.3. Về công tác quản lý sản xuất:  

- Tăng cường công tác giáo dục đồng thời đi đôi với biện pháp kinh tế để nâng 
cao ý thức của người lao động đối với sản phẩm do mình làm ra, hạn chế tối đa lỗi 
về sản phẩm, chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất 
lượng đầu vào nguyên liệu và đầu ra thành phẩm, tuyệt đối không đưa ra thị trường 
những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức mẫu mã. 

- Tiếp tục cũng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất, chú trọng công tác hợp 
lý hóa các khâu sản xuất nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản 
phẩm.   

2.4. Về chiến lược sản phẩm:  

- Chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên cứu 
và sản xuất các loại sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu và định hướng phát 
triển nông nghiệp của Chính phủ; đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, 
vi lượng, thuốc bảo vệ thực vật tại các công ty con.  

- Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, công ty sẽ xem xét đưa vào sản xuất 
các sản phẩm mới mà công ty đã nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong năm 
2016.  

- Tăng cường hoạt động tư vấn, khuyến cáo để nâng cao giá trị sử dụng sản 
phẩm; tiếp tục cải tiến và hoàn thiện mẫu mã bao bì để tạo tính đồng bộ và nâng cao 
giá trị thương hiệu. 
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2.5. Về khoa học công nghệ, môi trường: 

- Tiếp tục cải tiến công nghệ, đổi mới và bố trí hợp lý thiết bị nhằm giảm thiểu 
tối đa chi phí sản xuất và chi phí quản lý để giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng 
cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón NPK từ phương pháp phối 
trộn sang phương pháp phản ứng hóa học nhằm tăng chất lượng sản phẩm. 

- Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc; tăng cường công tác an toàn lao động, 
vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.  

2.6. Về công tác tài chính:  

- Có kế hoạch dự trữ nguyên liệu hợp lý nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản 
xuất, đồng thời giảm thiểu lãi vay do dự trữ nguyên liệu chưa hợp lý. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát chặc chẽ các dự án đầu tư xây 
dựng cơ bản. 

- Tiếp tục lành mạnh hóa hoạt động tài chính và quản lý chặt chẽ đối với các 
khoản chi tiêu, rà soát và cắt giảm các khoản chi phí không hợp lý; chú trọng công 
tác kiểm soát các khoản nợ, không để phát sinh nợ xấu. 

2.7. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng: xây dựng tuyến kè và gia cố nền đất 
dọc bờ sông nhằm mở rộng diện tích kho bãi phục vụ sản xuất, hoàn thiện các tuyến 
đường nội tại Nhà máy phân bón Bình Điền Long An. 

- Đầu tư hệ thống xuất, nhập hàng tại khu vực cảng 3000 tấn, nâng tổng công 
suất khai thác đường sông tại nhà máy Long An lên 4000 tấn/ngày. 

- Triển khai hệ thống silo chứa sản phẩm, tách rời bộ phận đóng gói sản phẩm 
nhằm giảm nhân công, giảm chi phí sản xuất. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón NPK từ phương pháp phối 
trộn sang phương pháp phản ứng hóa học nhằm tăng năng suất và chất lượng sản 
phẩm. 

- Nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân 
bón tại Myanmar nhằm sớm chiếm lĩnh thị trường tại Myanmar. 

2.8. Về tổ chức bộ máy quản lý: 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, chú trọng công tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong tình hình mới; 
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tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của công ty phù hợp với sự thay đổi của 
pháp luật và thực tế hoạt động của công ty. 

- Bố trí, sắp xếp lại các khâu sản xuất một cách hợp lý, hạn chế thuê mướn nhân 
công bên ngoài nhằm tiết giảm chi phí và không ảnh hưởng đến quỹ lương. 

2.9. Về chế độ tiền lương: 

Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng 
với công sức và trình độ, bảo đảm thu hút và giữ được người lao động có trình độ 
chuyên môn và tay nghề cao. 

2.10. Về hoạt động từ thiện, xã hội: 

Tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng đến cộng đồng, hoạt động xã hội, từ 
thiện gắn với công tác xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường của công ty. 

2.11. Phong trào thi đua: 

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, 
thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, góp phần 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông của 
công ty đã thông qua. 

V. Báo cáo Ban Kiểm Soát 

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm  2016 

1.1. Các hoạt động của Ban Kiểm Soát 

Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được 
quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, 
thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và 
của Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện: 

- Phân công nhiệm vụ các Kiểm soát viên tham gia kiểm soát các hoạt động của 
Công ty, thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát. 

- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều 
lệ Công ty với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc trong việc quản 
lý điều hành công ty. 

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ 
đông thường niên thông qua ngày 27/04/2016. 

- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 
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- Xem xét tính hợp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định 
của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc; kiểm soát việc tuân thủ các quy định về 
công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật. 

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng 
quản trị và Ban Tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời 
của công tác quản lý, điều hành Công ty. 

- Thẩm định các báo cáo tài chính quý và năm, báo cáo tình hình kinh doanh, 
báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2016 của Công ty. 

- Kiến nghị, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng, sửa 
đổi các Quy chế của Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều 
hành sản xuất kinh doanh của công ty. 

1.2. Thù lao và chi phí hoạt động Ban Kiểm Soát năm 2016 

- Năm 2016, các Kiểm soát viên đã nhận thù lao theo mức được Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2016 thông qua, cụ thể: 

- Trưởng Ban Kiểm soát : 

+ Từ tháng 01 đến 04/2016:    

3.500.000 đồng/người.tháng x 01 người x 04 tháng = 14.000.000 đồng. 

+ Kể từ tháng 05/2016, Trưởng Ban kiểm soát không hưởng thù lao mà hưởng 
lương theo chế độ chuyên trách theo quy định của pháp luật. 

- Các Kiểm soát viên :  

2.000.000 đồng/người.tháng x 02 người x 12 tháng = 48.000.000 đồng. 

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016: 62.000.000 đồng. 

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2016 tuân thủ theo quy định của công ty 
hù  

2. Kết quản kiểm tra, kiểm soát năm 2016 

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự 
nhất trí cao của các thành viên, và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện 
nghiêm túc, kịp thời. Trình tự, thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc 
thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của pháp 
luật và Điều lệ Công ty. 
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- HĐQT đã ban hành sửa đổi kịp thời các Quy định, các Quy chế và và các văn 
bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Điều lệ công ty và 
Luật doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam. 

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật doanh 
nghiêp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, bảo đảm lợi ích của Công ty và 
của cổ đông. 

2.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

- Trong năm 2016 Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời, đầy đủ các Nghị 
quyết, Quyết định của HĐQT công ty, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn, chức 
năng, nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật 
quy định. 

-  Ban Tổng Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy định áp 
dụng vào quá trình điều hành công ty một cách khoa học và có hiệu quả cao trong 
công tác quản trị; tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh 
và đầu tư phát triển; Bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; Hiệu 
quả kinh doanh tốt, tình hình tài chính ổn định, lành mạnh. 

2.3. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính. 

2.3.1. Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đã phản ánh đầy đủ, 
trung thực tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công 
ty, cụ thể như sau: 

+ Tổng doanh thu: 6.061,5 tỷ, đạt 91,5% kế hoạch. 

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 420,5 tỷ, đạt 113,9% kế hoạch. 

+ Lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ: 282,4 tỷ, đạt 114,8% kế hoạch. 

+ Chi trả cổ tức: Công ty đã thanh toán cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 30% (tương 
ứng 3.000 đồng/cố phiếu), và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 20% 
(tương ứng 2.000đồng/cổ phiếu). 

2.3.2. Thẩm định báo cáo tài chính 

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp 
với các quy định của pháp luật. 

- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo 
tài chính riêng công ty mẹ năm 2016, và kết quả kiểm toán được thực hiện bởi Công 
ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, thống nhất xác nhận kết quả như sau: 
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+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, bao gồm báo cáo tài chính 
hợp nhất và báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, đã phản ánh trung thực và hợp 
lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 
31/12/2016.  

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh và tình 
hình tài chính của công ty và được trình bày các mẫu biểu theo quy định hiện hành 
của Bộ Tài chính. 

- Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2016 và kết quả kinh doanh 
của công ty như sau: 

ĐVT: Tỷ đổng 

Chỉ tiêu 

 BCTC riêng   BCTC hợp nhất  

 Năm 
2016  

 Năm 
2015  

 SS 
2016 
/2015  
(%)  

 Năm 
2016  

 Năm 
2015  

 SS 
2016/ 
2015 
(%)  

Tổng tài sản 
   

2.203,2 
   

2.451,2  90    3.425,6   3.569,5   96 

Nợ phải trả   1.436,2  1.638,8  
  

88    2.298,0    2.462,1  
          

93  

Vốn chủ sở hữu      767,0  
     

812,4  
          

94    1.127,7    1.107,4  
       

102  
Tổng doanh thu và thu 
nhập 

                   
3.660,6  

                
4.603,5  

                          
80  

         
5.953,5  

                  
6.055,9  

              
98  

Lợi nhuận trước thuế 
       

282,4  
       

252,4  
        

112         420,5         351,0  
        

120  

Lợi nhuận sau thuế  
       

231,7  
       

202,9  
        

114         350,1         280,2  
        

125  

Vốn điều lệ riêng BFC đạt: 571.679.930.000 đồng tăng 95.279.930.000 đồng 

so với năm 2015, do trong năm công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng 
dư vốn và các quỹ, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

ngày 27/04/2016. 
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- Mốt số chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

BCTC riêng BCTC hợp nhất 

Năm 
2016 

Năm 
2015 

Tăng/ 
giảm 

(2016-
2015) 

Năm 
2016 

Năm 
2015 

Tăng/ 
giảm 

(2016-
2015) 

1 Cơ cấu tài sản               

  
Tài sản ngắn hạn/ 
Tổng tài sản 

% 76,91 79,76 -3,6% 76,56 78,74 -2,8% 

  
Tài sản dài hạn/ 
Tổng tài sản 

% 23,09 20,24 14,1% 23,44 21,26 10,3% 

2 Cơ cấu nguồn vốn   
      

 
Nợ phải trả/Vốn 
CSH 

Lần 1,86 2,02 -7,6% 2,04 2,22 -8,3% 

  
Nợ phải trả/Tổng 
nguồn vốn 

% 65,19 66,86 -2,5% 67,08 68,98 -2,7% 

  
Nguồn vốn 
CSH/Tổng nguồn 
vốn 

% 34,81 33,14 5,0% 32,92 31,02 6,1% 

3 
Khả năng thanh 
toán 

  
      

  
Hệ số thanh toán 
nhanh  

Lần 0,50 0,45 11,6% 0,50 0,45 12,1% 

  
Hệ số thanh toán 
ngắn hạn  

Lần 1,18 1,20 -1,5% 1,24 1,20 3,8% 

4 Hiệu quả   
      

  
Lợi nhuận sau thuế/ 
doanh thu thuần 

% 6,40 4,45 43,8% 5,89 4,64 26,9% 

  
Lợi nhuận sau thuế/ 
tổng tài sản (ROA) 

% 9,95 8,33 19,5% 10,01 8,55 17,1% 

  
Lợi nhuận sau thuế/ 
vốn chủ sở hữu 
(ROE) 

% 29,34 25,78 13,8% 31,33 26,52 18,1% 

  
Lãi cơ bản trên cổ 
phiếu 

Đồn
g/CP    

5.095 4.380 16,3% 
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Nhìn chung, các chỉ tiêu cơ bản đánh giá về hiệu quả hoạt động và tài chính của 
riêng công ty mẹ và hợp nhất của công ty năm 2016, thể hiện sự ổn định, bảo toàn 
và phát triển về vốn. 

2.4. Kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông 

- Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2016 đến 
nay, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông về việc kiểm tra hoạt động quản lý, điều hành Công ty. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Công 
bố thông tin. 

-  Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ và đột xuất, các cuộc họp có 
sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định 
của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời. 

- Ban Kiểm soát đã nhận được các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài 
chính của Công ty theo thường kỳ và đột xuất. 

- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát điều 
được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành. 

- Các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, 
tình hình quản trị của Công ty đã được công bố theo đúng quy định và được đăng tải 
công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

4. Một số kiến nghị của BKS 

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung 
hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định 
mới của Pháp luật và Điều lệ Công ty sửa đổi cũng như thực tiễn hoạt động của 
Công ty. 

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây 
dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư để sớm đưa vào sản 
xuất, phát huy hiệu quả đầu tư; thực hiện quyết toán các hạng mục đầu tư đã hoàn 
thành đưa vào sản xuất. 

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng vòng 
quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, không để phát 
sinh nợ xấu; hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được. 
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5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên 

5.1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 

- Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, nhân sự của BKS có 03 người, trong đó có 
01 kiểm soát viên là Trưởng ban làm việc chuyên trách. Trên cơ sở quyền và nhiệm 
vụ được quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, với kết quả hoạt động 
đã nêu trên, BKS tự đánh giá như sau: 

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban 
điều hành trong việc quản trị và điều hành công ty. 

- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định BCTC năm 2016 bao gồm báo cáo tài chính 
riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, được Công ty Kiểm toán và Tư 
vấn Chuẩn Việt kiểm toán. 

- Qua thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT để tăng 
cường công tác quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của công ty. Các đề 
xuất, kiến nghị của BKS đã được HĐQT, Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo, thực 
hiện. 

- BKS đã phân công nhiệm vụ đối với các Kiểm soát viên, đã tổ chức các phiên họp 
định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Để giải quyết 
kịp thời các công việc phát sinh, BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm 
soát viên qua thư điện tử. 

5.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Kiểm soát viên 

- Trên cơ sở điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của BKS, Bản phân công nhiệm vụ 
đối với các Kiểm soát viên, các Kiểm soát viên đều đã tích cực: tham gia đầy đủ các 
phiên họp do HĐQT tổ chức, các phiên họp BKS; tham gia ý kiến rà soát, sửa đổi, 
bổ sung Điều lệ, các quy chế quản trị công ty, tham gia ý kiến về thẩm định BCTC 
của công ty; phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành và các phòng/ban để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được phân công. 

- Trong các phiên họp và các hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên điều làm việc 
tích cực với tinh thần trách nhiệm, đóng góp các ý kiến quan trọng, tuân thủ đúng 
Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS, để BKS đưa ra các quyết định kịp 
thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao. 

6. Kế hoạch hoạt động năm 2017 

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ 
đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. 
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Trong năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và 
định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau: 

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 
năm 2017, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017. 

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản 
trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính 
chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ 
chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính định kỳ, công tác kiểm toán báo cáo tài 
chính năm 2017. 

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình tài chính quý, năm của công ty. 

- Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội dung công việc còn tồn tại. 

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 
để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty. 

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu. 

VI. Báo cáo tài chính kiểm toán 

Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ được kiểm toán được đăng 
tải đầy đủ trên website: www.binhdien.com. 
       

 

 

 


























































































