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THÔNG ĐIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông, Khách hàng và các Nhà đầu tư,

Năm 2017 khép lại, đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Quảng Bình. Cùng với sự tin tưởng đồng hành của Quý vị, Quảng Bình đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt qua 
nhiều khó khăn, thách thức để dần khẳng định được vị thế trên nhiều lĩnh vực. Kính mong Quý vị cùng chúng tôi 
nhìn lại những dấu ấn trong năm vừa qua và tiếp tục sẻ chia, đồng hành trên chặng đường sắp tới.

Năm 2017 là một năm ấn tượng của kinh tế Việt Nam khi đã hoàn thành toàn diện và vượt mức 13 chỉ tiêu kinh 
tế - xã hội Chính phủ đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81% - là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 
một thập kỷ trở lại đây, trong khi tỉ lệ lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53%. Môi trường kinh doanh, năng lực 
cạnh tranh quốc gia Việt Nam cung có những bước tiến vượt bậc. Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt 
Nam xếp hạng 68/190 nền kinh tế về môi trường kinh doanh, tăng 14 bậc so với năm 2017. Diễn đàn Kinh tế thế 
giới (WEF) xếp hạng năng lực cạnh tranh Việt Nam tăng 5 bậc trong năm 2017, đứng thứ 55/137 nước và tăng 
vọt 20 bậc so với 5 năm trước. Năm 2017 cũng đánh dấu kỷ lục về số lượng doanh nghiệp thành lập mới. Cả nước 
có 126.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 1.295,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% về số 
doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn đăng ký so với năm 2016.

Đối với bản thân Quảng Bình, 2017 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh doanh cốt lõi của công ty 
giai đoạn 2017-2022. Doanh thu trong năm đạt gần 3.495 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 22,54 tỷ đồng. Mặc dù 
doanh thu và lợi nhuận chưa đạt được như kỳ vọng nhưng Quảng Bình vẫn tin tưởng vào những định hướng đã đề 
ra và nghiêm túc thực hiện các chiến lược đó. Năm 2018, công ty sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả vận hành của Nhà 
máy NPK ĐÌnh Vũ và đẩy mạnh mức tiêu thụ của Nhà máy, đồng thời quản lý và khai thác có hiệu quả Cảng cạn ICD 
Quảng Bình – Đình Vũ xứng đáng với tiềm năng của một trong những cảng cạn lớn nhất khu vực Bắc.

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã 
không ngừng đẩy mạnh phát huy lĩnh vực kinh doanh 
truyền thống, đồng thời mở rộng thêm nhiều mảng kinh 
doanh, sản xuất khác, tạo những bước đột phá để dần 
khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu Việt 
Nam về kinh doanh, sản xuất phân bón, hóa chất, hàng 
nông sản và dịch vụ xuất nhập khẩu.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý Cổ Đông, các Nhà đầu tư đã luôn tin tưởng đồng 
hành cùng chúng tôi. Xin cảm ơn các Khách hàng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Và xin 
gửi lời cám ơn đặc biệt nhất tới toàn thể cán bộ nhân viên của Quảng Bình - những người đã đóng góp trí tuệ, 
công sức và kinh nghiệm cho sự thành công hôm nay và là nền tảng thực hiện sứ mệnh của Công ty trong tương 
lai!

Thay mặt Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Thanh Hương
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Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

GCNĐKDN    0200730878
Vốn điều lệ    639,999,280,000
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 693,299,280,000
Số điện thoại   (+84) 225.626.3333
Số fax    (+84) 225.353.3679
Website    quangbinhjsc.com.vn
Mã cổ phiếu   QBS
Địa chỉ:   Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, 
  Hồng Bàng, Hải Phòng.

THÔNG TIN
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong việc sản 
xuất và cung cấp phân bón, hóa chất và vật tư nông 
nghiệp ở Việt Nam.

Quảng Bình cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch 
vụ chất lượng cao phục vụ phát triển ngành nông 
nghiệp bền vững ở Việt Nam.

Chất lượng tốt nhất: 
Chúng tôi luôn nỗ lực tối đa để mang đến 
sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt 
nhất trong thời gian đúng hạn.

Chính trực: 
Luôn phấn đấu để có được niềm tin của mọi 
đối tác và khách hàng, tạo niềm tin đối với 
cộng đồng.

Chuyên nghiệp: 
Chuẩn hóa trong mọi hoạt động nhằm 
phục vụ khách hàng một cách hiệu quả 
nhất, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chăm sóc: 
Chúng tôi luôn chăm sóc khách hàng một 
cách tận tâm, chu đáo để khách hàng luôn 
hài lòng về sản phẩm và dịch vụ chúng tôi 
cung cấp.

Đổi mới: 
Luôn đổi mới, sáng tạo trong công việc và 
công nghệ để đem lại sản phẩm, dịch vụ 
tốt nhất cho khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

2007 2010 2011 2012 20142013 2015 2016 2017

Thành lập công ty Cổ phần XNK Quảng Bình

Thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng, trên 
cơ sở tách ra từ Công ty Cổ phần Hảo Mỳ - một công 
ty đã có trên 30 năm kinh nghiệm kinh doanh thương 
mại nội địa về phân bón, hóa chất và nông sản.

Tăng vốn điều lệ

06/2010: Tăng VĐL lên 4,8 tỷ đồng.
11/2010: Tăng VĐL lên 9,9 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ

06/2010: Tăng VĐL lên 20 tỷ đồng.

Mở rộng lĩnh vực, ngành nghề

01/2012: Tăng VĐL lên 56 tỷ đồng.

Mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh sang hoạt động dịch vụ kho bãi ngoại 
quan, tiếp nhận vận tải, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và tái xuất khẩu.

Mở thêm 01 văn phòng đại diện tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và 
01 chi nhánh tại khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Khánh thành Nhà máy NPK Đình Vũ

Nhà máy NPK Đình Vũ được xây dựng với tổng diện 
tích 50.000m2, công suất 100.000 tấn/năm chuyên 
sản xuất phân NPK và phân lân mang thương hiệu 
Đình Vũ. Nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu 
năm 2013.

Khánh thành Nhà máy Barite

Nhà máy khai thác và chế biến Barite với tổng diện tích 3 
ha có công suất 15-17 tấn/giờ do Công ty TNHH liên doanh 
DMC-VTS làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Savannakhet, Lào 
chính thức đi vào hoạt động ngày 19/06/2015. Tổng giá trị 
dự án là hơn 3,5 triệu USD, trong đó Quảng Bình tham gia 
góp 30% vốn đầu tư.

Tăng vốn điều lệ
12/2015: Tăng VĐL lên gần 640 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ

04/2014: Tăng VĐL lên 320 tỷ đồng.

Đầu tư xây dựng cảng cạn ICD

Khởi công xây dựng ICD Quảng Bình – Đình Vũ. Dự án được đầu tư 
theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu được tiến hành xây dựng trên 
diện tích 10 ha (trên tổng số 26 ha) với số vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, 
công suất kho hàng 100.000 tấn/năm, bãi chứa là 250.000 TEU/năm. 
Giai đoạn I của dự án được đưa vào hoạt động từ quý III/2016.

Đẩy mạnh hợp tác logistic

Thiết lập liên doanh chiến lược toàn diện trong 
lĩnh vực logistic với Công ty Cổ phần ICD Tân 
Cảng Sóng Thần.

Ký kết hợp tác liên doanh với Công ty TNHH 
Transworld GLS Việt Nam thành lập Công ty cổ 
phần Transworld QBV ICD. Trong đó, Quảng Bình 
tham gia góp 40% vốn thành lập công ty.
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GIẢI THƯỞNG 
VÀ CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

2009 • Doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc năm 2009
• Lãnh đạo Doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc năm 2009

2010 • Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2010 của UBND Thành phố Hải Phòng

2011 • Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2011 của UBND Thành phố Hải Phòng
• Bằng khen Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hương đã có thành tích hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ công tác năm 2010 -2011 của UBND Thành phố Hải Phòng
• Chứng nhận Top 100 Nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt Nam năm 2011 do Viện doanh 

nghiệp Việt Nam cấp
• Xây dựng doanh nhiệp và phong trào ủng hộ xã hội năm 2011
• Giấy khen Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hương đã có thành tích xuất sắc trong xây 

dựng Hiệp hội Doanh nghiệp Thủy Nguyên và phong trào ủng hộ năm 2011 do UBND 
huyện Thủy Nguyên cấp

2012 • Tập thể lao động xuất sắc năm 2012 của UBND Thành phố Hải Phòng
• Giấy khen về việc đạt thành tích trong công tác thu và nộp thuế trước hạn năm 2012 

do Cục Hải quan Hải Phòng cấp
• Giấy khen đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2012 của Tổng 

cục Thuế
• Giấy khen Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hương đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo 

sản xuất kinh doanh, thực hiện nộp ngân sách nhà nước năm 2012 của UBND huyện 
Thủy Nguyên

2013 • Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới năm 2013
• Chứng nhận Nhà cung cấp chất lượng năm 2013 do Viện doanh nghiệp Việt Nam cấp
• Chứng nhận Thương hiệu tin cậy năm 2013 do Viện nghiên cứu kinh tế phát triển cấp
• Chứng nhận Doanh nghiệp của năm 2013

2014 • Thành tích Xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng năm 2014

• Chứng nhận Doanh nhân, doanh nghiệp của năm do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Việt Nam trao tặng năm 2014

• Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm an toàn vì 
sức khỏe cộng đồng

2015 •  Danh hiệu "Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông" năm 2015
•  Chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015

2016 • Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2016
• Chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016

2017 • Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017
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SỰ KIỆN TIÊU BIỂU 2017 

Hội nghị tri ân khách hàng năm 
2016

Ngày 03-04/01/2017, Công ty CP 
XNK Quảng Bình đã tổ chức thành 
công Hội nghị khách hàng NPK 
Đình Vũ năm 2016. Tham dự hội 
nghị có gần 300 đại lý NPK Đình 
Vũ tiêu biểu trên toàn quốc.

Tham dự Hội nghị Phân bón Quốc tế  
Argus FMB năm 2017

Công ty đã tham dự Hội nghị  tại 
Bắc Kinh, Trung Quốc với sự góp 
mặt của hơn 500 nhà sản xuất phân 
bón, đại diện cho 54 quốc gia và hơn 
300 công ty với tên tuổi của các tập 
đoàn thương mại, những nhà sản 
xuất phân bón hàng đầu thế giới 
như Samsung C&T, Deawoo, ETG, 
Helms, K+S,  Sumitomo, Vân Thiên 
Hóa, Tường Phong, Luxi...

Thành lập Chi bộ Đảng Công ty CP 
Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Công ty CP XNK Quảng Bình đã 
long trọng tổ chức “Lễ đón nhận 
quyết định thành lập Chi bộ Đảng 
Công ty CPXNK Quảng Bình”. Đây 
là sự kiện đánh dấu bước ngoặt 
quan trọng trong chặng đường xây 
dựng và phát triển của Công ty CP 
XNK Quảng Bình. Là niềm vinh dự, 
tự hào và cũng là trách nhiệm lớn 
lao của toàn thể Lãnh đạo, Đảng 
viên và CBCNV công ty.

Hợp tác chiến lược với Công ty CP ICD Tân Cảng 
Sóng Thần

Thiết lập liên doanh chiến lược toàn diện trong lĩnh 
vực logistic với Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sống 
Thần (trực thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn). Việc 
hợp tác liên doanh toàn diện sẽ giúp cho việc nhập 
khẩu và phân phối thực phẩm nhập khẩu của Công ty 
Quảng Bình được thuận lợi, từng bước góp phần vào 
tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Ký kết hợp tác liên doanh thành lập Công ty CP 
Transworld QBV ICD.

Công ty CP XNK Quảng Bình và Transworld GLS 
Việt Nam đã thống nhất hợp tác, tiến hành ký kết 
hợp đồng liên doanh thành lập Công ty cổ phần 
TRANSWORLD QBV ICD. Công ty ra đời với mục 
đích kinh doanh dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa, 
bốc xếp hàng hóa, dịch vụ đóng gói, thông quan 
hàng hóa nhập khẩu và các dịch vụ hỗ trợ khác liên 
quan đến vận tải đường bộ, đường sắt và đường 
thủy tại cảng ICD Quảng Bình – Đình Vũ.

07
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2017
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2017
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2017
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Thành lập từ năm 2007, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình được biết đến như một nhà xuất nhập khẩu 
hàng đầu Việt Nam về phân bón và hóa chất. Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển Công ty đã không ngừng đẩy 
mạnh phát huy lĩnh vực kinh doanh truyền thống, đồng thời mở rộng thêm nhiều mảng kinh doanh, sản xuất khác.

1
Sản xuất và kinh doanh phân bón
 
Thương mại phân bón: Công ty hiện đang phân phối hầu hết các sản phẩm phân 
bón vô cơ như DAP, Ure, Kali, SA, NPK, Phân lân,… Cả thị trường trong nước và xuất 
khẩu ra nước ngoài đều là thị trường chính của công ty.

Sản xuất phân bón: Công ty đã có Nhà máy NPK Đình Vũ tại Thủy Nguyên, Hải 
Phòng, chuyên sản xuất phân NPK và phân lân mang thương hiệu Đình Vũ với công 
suất tối đa 100.000 tấn/năm.

2
Xuất nhập khẩu hóa chất
 
Công ty hiện đang kinh doanh hai loại hóa chất chính là Lưu huỳnh và Axit sulfuric. 
Hai loại hóa chất này được công ty nhập khẩu và phân phối cho thị trường trong 
nước, khách hàng chủ yếu là các công ty sản xuất phân bón, giấy, đường, phụ gia 
thức ăn chăn nuôi và các loại ắc-qui.

3
Dịch vụ kho bãi ngoại quan, cảng cạn ICD
 
Cung ứng dịch vụ kho bãi ngoại quan cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, 
kiểm tra hải quan, kho bãi tại Hải Phòng, đáp ứng các tiêu chuẩn kho bãi ngoại quan 
của Tổng cục Hải quan quy định, được trang bị hệ thống camera cho phép theo dõi 
các hoạt động nhằm đảm bảo an ninh chặt chẽ.

4
Các hoạt động kinh doanh khác

Công ty hiện đang là nhà nhập khẩu độc quyền của một số mặt hàng bánh kẹo, nước 
uống. 
Công ty cũng thực hiện nhập khẩu thực phẩm đông lạnh, đặt mục tiêu trong top 10 
các nhà nhập khẩu sản phẩm đông lạnh của cả nước. 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Trụ sở công ty: Số 23 - Lô 01 - Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. 

Cảng cạn ICD Quảng Bình – Đình Vũ: Khu công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Khu 
kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng.

Nhà máy NPK: Xóm 6, Cống Chanh, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
 
Văn phòng đại diện Móng Cái: Số 30 khu Thượng Trung, Ninh Dương, Móng Cái, Quảng 
Ninh.

Chi nhánh Quảng Bình: Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo, Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình.

Kho ngoại quan Lào Cai: Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Bãi trung chuyển và kiểm hóa Điện Biên: Huyện Mường Chà &Mường Nhé, Điện Biên. 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

GĐKD PHÂN BÓN

PKD 
XUẤT NHẬP KHẨU

PKD 
NỘI ĐỊA

GĐKD HÓA CHẤT
NÔNG THỦY SẢN

PKD 
HÓA CHẤT

PKD 
NÔNG THỦY SẢN

GĐ DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU

KHO NGOẠI QUAN

DỊCH VỤ KHÁC

GĐ LOGISTICS

P. TÁC NGHIỆP 
CẢNG

P. GIAO NHẬN
KHO

GĐ TÀI CHÍNH GĐ NHÀ MÁY
NPK

P. KẾ TOÁN

P. KẾ TOÁN
CÁC CN KHÁC

PGĐ NHÀ MÁY

VĂN PHÒNG

BỘ PHẬN 
SẢN XUẤT

GĐ CẢNG ICD

P. HÀNH CHÍNH

GĐ CHI NHÁNH, 
VP ĐẠI DIỆN

CN QUẢNG BÌNH

VP ĐẠI DIỆN
MÓNG CÁI

GĐ CÔNG TY
LIÊN KẾT

CTCP TRANSWORLD
QBV ICD

CTCP VẬT TƯ
VÀ XNK HÓA CHẤT

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện tại, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình được tổ chức theo hình thức công ty cổ phần đại 
chúng, đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Quảng Bình có các công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị 
thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Dựa trên các mục tiêu phát triển chiến lược, công ty đã xây dựng 
mô hình quản trị phù hợp, đảm bảo tuân thủ các quy định theo Pháp luật Việt Nam và Điều lệ công ty. Cơ cấu 
quản trị của công ty được mô tả theo sơ đồ dưới đây:

P. TỔNG GIÁM ĐỐC
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CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Quang Binh JSC 23

Công ty CP Transworld QBV ICD

Địa chỉ:  Số 4 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
Vốn QBS góp:   8.000.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ kho bãi, lưu giữ 
hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, dịch vụ đóng gói, thông quan hàng hóa nhập 
khẩu và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải đường bộ, đường 
sắt và đường thủy.

40%

Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất 

Địa chỉ:  Số 4 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)382655377
Fax:  (024)38257727
Website: www.vinachimex.com.vn
Email:  contact@vinachimex.com.vn
Vốn điều lệ: 77,000,000,000 đồng 
Vốn QBS góp: 27.945.000.000 đồng **

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản 
phẩm phân bón, hóa chất, các loại máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên 
vật liệu phục vụ cho ngành hóa chất và ngành kinh tế khác.

36.29%

** Theo hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng số 03-2017 ngày 14/12/2017 giữa Công ty và cá nhân ông Bùi Tố 
Minh, Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình sẽ chuyển nhượng 2.794.500 cổ phần tại Công ty Cổ phần Vật tư và 
Xuất nhập khẩu Hóa chất cho cá nhân ông Bùi Tố Minh sau khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng. Số tiền 
nhận đặt cọc là toàn bộ giá trị giao dịch mua bán giữa hai bên. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Công ty Cổ phần XNK 
Quảng Bình đã ủy quyền cho ông Bùi Tố Minh đại diện phần vốn góp của mình tại Công ty Cổ phần Vật tư và 
Xuất nhập khẩu Hóa chất. Ông Bùi Tố Minh được hưởng và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quyền, lợi ích và 
nghĩa vụ của Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất tương ứng với tỷ lệ sở hữu của công 
ty Cổ phần XNK Quảng Bình tại Công ty này.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ 2017

Kinh tế toàn cầu tiếp tục đà hồi phục mạnh mẽ trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng GDP sơ bộ toàn cầu năm 2017 
đạt 3%. Kinh tế toàn cầu khởi sắc phản ánh sự phục hồi ở các nền kinh tế tiên tiến đồng thời điều kiện xuất khẩu 
thương phẩm đang được cải thiện cho các quốc gia đang phát triển và thị trường mới nổi. 

Tình hình kinh tế thế giới

Trong số các nền kinh tế tiên tiến, tăng trưởng tại Hoa Kỳ đang vực dậy do chi tiêu dùng đang phục hồi mặc dù thị 
trường lao động bị thắt chặt. Khu vực đồng Euro cũng tăng trưởng cao hơn dự kiến nhờ tình hình kinh tế được cải 
thiện chung ở các quốc gia, chi tiêu của hộ gia đình và tổng đầu tư toàn xã hội đều tăng lên. Tại Nhật Bản, tiêu dùng 
tư nhân tăng lên và đầu tư tư nhân được duy trì khiến cho tăng trưởng được đẩy mạnh. Trong số các quốc gia đang 
phát triển và thị trường mới nổi, tăng trưởng đã quay trở lại với Braxin và Liên bang Nga sau đợt suy thoái sâu, còn 
tăng trưởng của Trung Quốc vẫn ổn định. Tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu bắt đầu khôi phục từ giữa 
năm 2016 sau hai năm yếu kém rõ rệt và vẫn tiếp tục đi lên trong năm 2017 với tốc độ tăng khoảng 4%. Thương 
mại toàn cầu đang được phục hồi toàn diện, với tốc độ tăng trưởng theo xu hướng đi lên ở cả các nền kinh tế tiên 
tiến cũng như ở các quốc gia đang phát triển và thị trường mới nổi. 
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Tốc độ tăng trưởng 
GDP (%) 2015 2016 2017 2018F 2019F

    Thế giới 2.8 2.4 3.0 3.1 3.0
    Hoa Kỳ 2.9 1.5 2.3 2.5 2.2

    Trung Quốc 6.9 6.7 6.8 6.4 6.3
    EU 2.1 1.8 2.4 2.1 1.7

    Việt Nam 6.7 6.2 6.8 6.5 6.5

Nguồn: World Bank.
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Ngân hàng Thế giới dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2018 sẽ tăng và đạt mức 3,1% tiếp tục thời 
kỳ tăng trưởng cao hơn dự đoán trong năm 2017 nhờ đầu tư, công nghiệp chế tạo và thương mại đều hồi phục và 
do các nền kinh tế xuất khẩu nguyên vật liệu được hưởng lợi từ xu thế tăng giá các loại mặt hàng này. Tăng trưởng 
tại các nền kinh tế phát triển dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống mức 2,2% trong năm 2018 do các ngân hàng trung ương 
sẽ giảm dần các biện pháp kích cầu sau khủng hoảng và xu thế tăng trưởng đầu tư bị chậm lại. Tăng trưởng tại 
thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển dự báo sẽ đạt 4,5% nhờ tăng trưởng tại các nước xuất khẩu 
nguyên vật liệu.

Tình hình kinh tế Việt Nam

Mặc dù khởi đầu năm 2017 một cách khó khăn, nhưng với với sự quyết tâm nỗ lực và chỉ đạo, giao chỉ tiêu tới từng 
Bộ, ngành, lĩnh vực của Chính phủ, nền kinh tế quay đầu và đạt mức tăng ngoạn mục vào nửa cuối năm. Hoàn thành 
và vượt mức tất cả 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội đề ra.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016, trong đó quý I tăng 5,15%; quý 
II tăng 6,28%; quý III tăng 7,46%; quý IV tăng 7,65%. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao 
hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ 
ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện.

Lãi suất huy động trong năm tương đối ổn định. Lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 0,8%-1%/
năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3%-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng 
đến dưới 6 tháng; 5,3%-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng 
ở mức 6,5%-7,3%/năm. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến của các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6%-6,5%/năm đối với 
ngắn hạn, 9%-10%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường 
ở mức 6,8%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%-11%/năm đối với trung và dài hạn. Nhìn chung, cơ cấu tín dụng tiếp 
tục theo hướng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu tiên, các dự án lớn trọng tâm, trọng điểm 
theo chủ trương của Chính phủ nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế.
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Tính đến hết tháng 12/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 425,12 tỷ USD, tăng 21%, 
tương ứng tăng 73,74 tỷ USD so với năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 214,02 tỷ USD, tăng 21,2%, 
tướng ứng tăng 37,44 tỷ USD, và tổng trị giá nhập khẩu đạt 211,1 tỷ USD, tăng 21%, tương ứng tăng 36,3 tỷ USD 
so với năm 2016. Qua đó, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước năm 2017thặng dư 2,91 tỷ USD.

Về cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm nay, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản đạt 106 tỷ USD, 
tăng 32,4% so với năm trước và chiếm 49,6% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu (tăng 4,2 điểm phần trăm so 
với năm 2016); nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt 79,6 tỷ USD, tăng 11,7% và chiếm 37,2% 
(giảm 3,1 điểm phần trăm); nhóm hàng nông, lâm sản đạt 19,8 tỷ USD, tăng 9% và chiếm 9,3% (giảm 1 điểm phần 
trăm); hàng thủy sản ước tính đạt 8,4 tỷ USD, tăng 18,5% và chiếm 3,9% (giảm 0,1 điểm phần trăm).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu năm 2017, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 41,5 tỷ USD, tăng 8% so với năm 
2016. Tiếp đến là EU đạt 38,3 tỷ USD, tăng 12,8%; Trung Quốc đạt 35,3 tỷ USD, tăng 60,6%; thị trường ASEAN đạt 
21,7 tỷ USD, tăng 24,5%; Nhật Bản đạt 16,8 tỷ USD, tăng 14,2%; Hàn Quốc đạt 15 tỷ USD, tăng 31,1%.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY

Mảng phân bón

Xuất khẩu

Tiếp tục phát triển hình ảnh và thương hiệu Công ty 
Cô Phân XNK Quảng Bình là doanh nghiệp hàng đầu 
trong lĩnh vực sản xuất và thương mại phân bón trên 
thị trường Quốc tế. 

Quảng bá và phát triển mạnh các mặt hàng phân bón 
đặc biệt là những mặt hàng thế mạnh của Công ty 
như DAP, NPK. Tập trung quảng bá các sản phẩm của 
Nhà máy NPK Đình vũ ra thị trường khu vực và thế 
giới. 

Tìm kiếm nhập khẩu các sản phẩm phân bón mới, các 
nguyên liệu trung, vi lượng phục vụ sản xuất NPK của 
nhà máy NPK Đình Vũ và phục vụ thương nại nội địa. 

Giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác của 
Công ty đồng thời tìm kiếm và phát triền thêm các 
khách hàng mới trong khu vực và trên thế giới. 

Nôi địa 

Đổi mới mặt hàng thương mại nội địa: Duy trì những 
mối quan hệ khách hàng truyền thống, chào bán 
những sản phẩm nguyên liệu do công ty chủ động 
nhập khấu, cũng như tìm nguồn hàng nội địa phù hợp 
để chào bán. Tìm hiếu thêm các Nhà máy sản xuất 
phân bón trong cả nước, xây dựng thêm các mối quan 
hệ bạn hàng mới, chào bán phát triển mảng thương 
mại nội địa các mặt hàng phân bón.

Đối với sản phầm NPK Đinh vũ: Củng cố hệ thống 
phân phối NPK Đinh Vũ đã xây dựng, thường xuyên 
quan tâm chăm sóc mạng lưới đại lý truyền thống, 
nhằm duy trì và phát triển lượng hàng bán. Đẩy mạnh 
công tác thị trường, tìm hiểu kỹ đặc tính từng vùng 
miền, tăng cường các hoạt động như hội thảo với 
bà con nông dân thực hiện các mô hình trình diễn, 
phát thanh huyện xã, quảng cáo truyền hình. .. nhằm 
quảng bá rộng rãi cho sản phẩm NPK Đình vũ. 

Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu thêm các 
dòng sản phẩm hàm lượng cao, sử dụng AN, SOP. . .; 
các dòng sản phẩm đặc trưng cho từng loại cây trồng, 
vùng đất khác nhau; bổ sung cân đối các trung, vi 
lượng… Sản xuất các hàm lượng riêng cho từng loại 
cây đặc trưng của từng vùng như: chè Thái nguyên, 
Cam Cao Phong — Hòa Bình, Vải thiều — Hải Dương, 
Nhãn lồng Hưng Yên...

Mảng hóa chất & hàng hóa khác

Duy trì đà tăng trưởng của những mặt hàng thế mạnh 
hóa chất như là Lưu huỳnh và axit sulphuric…Đồng 
thời phát triển thêm vào một số loại sản phẩm hóa 
chất khác mà nhà cung cấp nước ngoài sẵn có.

Giữ vững thị phần và định hướng phát triển năm sau 
cao hơn năm trước các mặt hàng thực phẩm động 
lạnh.

Dịch vụ kho bãi, cảng cạn và các dịch vụ khác

Củng cố chất lượng dịch vụ, xây dựng các chính sách 
phù hợp để tiếp tục thu hút thêm nhiều khách hàng 
mới. Thu hút thêm nhân lực có trình độ , kinh nghiệm 
trong lĩnh vực losgitics. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các 
dự án kho bãi, cảng cạn

Định hướng phát triển bền vững

Đảm bảo tuân thủ đầy đủ và thực hiện  
nghiêm túc các Quy định Pháp luật liên 
quan đến Bảo vệ môi trường trong quá 
trình hoạt động của công ty.

Tích cực tham gia các hoạt động tình 
nguyện vì cộng đồng, quan tâm đến các gia 
đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm sóc đời sống tinh thần, công đoàn, 
lương thưởng cho CBNV trong Công ty.

Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh cốt lõi đã 
được ĐHĐCĐ thông qua đầu năm 2017 của Công ty 
giai đoạn 2017-2022, cụ thể:

Tập trung vào quản lý và khai thác vận hành cảng cạn 
ICD Quảng BÌnh – Đình Vũ, dịch vụ kho bãi và kho 
ngoại quan

Nâng cao hiệu quả vận hành Nhà máy NPK Đình Vũ 
và đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Nhà 
máy.

Định hướng phát triển trung và dài hạn
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CÁC RỦI RO
& PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO

Rủi ro về kinh tế

Sự phát triển của nền kinh tế sẽ tác động đến mọi lĩnh 
vực, ngành nghề và đối tượng trong nền kinh tế, trong 
đó có Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.    
Các rủi ro hình thành từ biến động của các chỉ số kinh 
tế vĩ mô chính như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, 
lãi suất, tỷ giá hối đoái....

Năm 2017, kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi. Hoạt 
động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải 
thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng 
tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất 
trong nước. Tổng sản phẩm trong nước năm 2017 đạt 
6,81%, mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 
6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016. 
Lãi suất huy động và tỷ giá hối đoái trong năm tương 
đối ổn định, lạm phát được kiềm chế ở mức 3,5%.

Công ty luôn theo sát những chuyển biến của nền kinh 
tế Thế giới và Việt Nam để có thể kịp thời ứng phó với 
rủi ro.

Rủi ro pháp luật

Là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty cổ 
phần, hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Quảng Bình chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp 
luật về doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn 
bản liên quan đến thị trường chứng khoán. Luật và các 
văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá 
trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách sẽ ít 
nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh 
của doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động của Công ty 
cũng chịu tác động lớn từ các quy định đặc thù liên 
quan đến ngành sản xuất và kinh doanh phân bón, 
xuất nhập khẩu như Luật thương mại, Luật cạnh tranh 
và các quy định khác liên quan đến hoạt động thương 
mại, quản lý sản xuất phân bón, hóa chất.

Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên 
cứu, nắm bắt các quy định mới của Pháp luật, theo sát 
đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Từ đó 
xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh 
đúng pháp luật và phù hợp với từng thời kỳ.

Rủi ro môi trường
Hiện nay, ngoài thương mại phân bón, công ty còn 
tham gia sản xuất các loại phân NPK và phân lân. 
Nguyên vật liệu đầu vào chính để sản xuất phân NPK 
là các loại phân đơn như đạm gồm Urea hoặc SA, lân 
gồm DAP hoặc TSP.

Hoạt động sản xuất phân bón thải ra môi trường một 
lượng chất độc hại rất lớn. Các khí thải ra như CO2, 
SO2, NO2, và một số loại chất thải rắn… đây đều là 
những nhân tố gây ô nhiễm không khí và hiệu ứng nhà 
kính. Hơn nữa, chất hóa học dư thừa từ phân bón thải 
ra môi trường nước và bốc hơi vào không khí cũng 
là nguyên nhân gây ô nhiễm.  Do đó xu hướng sản 
xuất các loại phân chậm tan, hạn chế bị rửa trôi và 
bốc hơi cũng như công nghệ sản xuất ít gây ô nhiễm 
môi trường sẽ đặt ra nhiều thách thức cho các doanh 
nghiệp phân bón. Ngoài ra, các qui định và chính sách 
trên thế giới và Việt Nam về môi trường sẽ ảnh hưởng 
tới nguồn cung nguyên vật liệu sản xuất của doanh 
nghiệp và gây tác động mạnh đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Quảng Bình.

Nhằm hạn chế, giảm thiểu các tác động xấu đến môi 
trường, Quảng Bình đã sử dụng dây chuyền sản xuất 
hiện đại được nhập khẩu từ Đức trong hoạt động sản 
xuất. Ngoài ra, Quảng Bình cam kết thực hiện các 
chính sách về môi trường, các hướng dẫn quản lý và 
sử dụng hóa chất độc hại theo quy định Pháp luật để 
giảm thiểu tối đa các tác động xấu của quá trình sản 
xuất kinh doanh đến môi trường xung quanh. 

Rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro hoạt động sản xuất và kinh doanh phân bón

Hiện nay tình trạng dư thừa nguồn cung của thị trường 
thế giới do các nước mở rộng nhà máy sản xuất đang 
tạo áp lực giảm giá đối với các sản phẩm phân bón 
nói chung. Theo Ngân hàng thế giới (WB), việc giá khí 
thiên nhiên tại Mỹ ở mức thấp đã gây tác động đến 
ngành công nghiệp phân bón trên toàn cầu. Nhiều 
công ty sản xuất phân bón trên thế giới đang chuyển 
nhà máy về Mỹ nhằm tận dụng lợi thế về giá khí thiên 
nhiên – nguồn nguyên liệu chính của một số loại phân 
bón. Giá phân bón trong nước những năm vừa qua 
gặp phải nhiều bất lợi do cạnh tranh từ phân bón giá 
rẻ Trung Quốc - nước chiếm tỷ trọng kim ngạch nhập 
khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam. Như vậy, sức 
ép cạnh tranh từ phân đạm nhập khẩu sẽ sẽ tiếp tục 
gia tăng và gây khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, Việt Nam với lợi thế là nước nông nghiệp 
với diện tích gieo trồng lớn, tiềm năng thị trường các 
nước lân cận (Lào, Campuchia, Myanmar…), triển vọng 
dài hạn đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 
phân bón vẫn khả quan, đặc biệt đối với các doanh 
nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm chất lượng cao cùng 
mạng lưới khách hàng ổn định như Công ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu Quảng Bình. 

Dưới góc độ cạnh tranh, hiện nay, thị trường phân bón 
trong nước được đánh giá là có mức độ cạnh tranh cao 
với trên 500 doanh nghiệp sản xuất phân vô cơ, hàng 
ngàn cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ. Bên cạnh đó 
việc hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng đang khiến 
không ít doanh nghiệp gặp phải khó khăn. Tuy nhiên, 
với mạng lưới khách hàng ổn định kinh nghiệm và uy 
tín trong lĩnh vực này, ban lãnh đạo Công ty đã từng 
bước xây dựng mạng lưới khách hàng ổn định, giao 
hàng đúng hẹn, đảm bảo giá cả như cam kết,với nhiều 
chính sách bán hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh của Công ty. Mặt khác dưới góc độ là nhà sản 

xuất, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình 
luôn đưa ra các biện pháp nâng cao năng lực sản xuất, 
chất lượng sản phẩm, PR thương hiệu sản phẩm NPK 
Đình Vũ, chiếm lĩnh, giữ vững và liên tục gia tăng thị 
phần trên thị trường.

Dưới góc độ rủi ro nguyên liệu đầu vào của hoạt động 
sản xuất phân bón của Công ty, hiện nay Công ty mới 
chủ yếu sản xuất phân NPK trộn. Nguyên liệu chính 
đối với hoạt động này là các loại phân nguyên liệu 
chứa Đạm, Lân và Kali như phân DAP, Ure, Map, Sa,...
Một điều thuận lợi cho hoạt động này tại Công ty, đó 
là các loại nguyên liệu đầu vào này hầu hết chính là 
các loại mặt hàng phân đạm mà Công ty đang trực 
tiếp mua bán thương mại hằng ngày, do đó Công ty có 
thể đảm bảo được hầu hết nguyên liệu đầu vào. Bên 
cạnh đó, Công ty cũng luôn chủ động tìm kiếm các 
nhà cung cấp mới trong và ngoài nước, ký kết các hợp 
đồng giữ giá nhằm ổn định đầu vào, giảm tác động từ 
giá nguyên liệu tới hoạt động sản xuất của Công ty.

Rủi ro lĩnh vực thương mại

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập 
khẩu hàng hóa, mọi biến động tỷ giá cũng như giá cả 
hàng hóa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh 
doanh của Công ty. Tuy nhiên, nhờ chính sách mua 
bán linh hoạt cùng uy tín, mối quan hệ tốt với khách 
hàng là các tập đoàn lớn trên thế giới và các ngân hàng 
thương mại, Công ty đã xây dựng cơ chế thống nhất về 
việc ổn định giá cả với khách hàng, nhằm giảm thiểu 
tác động của biến động tỷ giá, giá cả hàng hóa đến tình 
hình lợi nhuận, doanh thu của tất cả các bên, đảm bảo 
hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định đồng thời 
giảm được rủi ro cạnh tranh về giá cả trên thị trường. 
Mặt khác, hơn một năm trở lại đây, nhờ chính sách bán 
hàng linh động, chuyển hàng trực tiếp cho khách hàng 
từ kho của nhà cung cấp, Công ty đã giảm thiểu được 
các chi phí lưu kho và các chi phí quản lý có liên quan, 
hạn chế rủi ro giảm giá hàng tồn kho. 
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Rủi ro khác

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng mà công ty 
có thể phải đối mặt như hỏa hoạn, thiên tai, cháy nổ, 
động đất… Những rủi ro này tuy ít có khả năng xảy ra 
nhưng có thể đem lại thiệt lai vô cùng lớn cho Công ty. 

Do đó, QBS chủ động phòng tránh bằng các biện pháp 
bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cho người lao động, trang 
bị kiến thức về Phòng cháy chữa cháy, an toàn lao 
động cho cán bộ công nhân viên… 

Rủi ro lĩnh vực kinh doanh hóa chất

Hoạt động động chính của Công ty trong lĩnh vực kinh 
doanh hóa chất là nhập khẩu và phân phối hóa chất 
cho thị trường Việt Nam. Theo đó, Công ty chịu những 
rủi ro chung liên quan đến biến động giá cả đầu vào, 
biến động tỷ giá ... Tương tự như lĩnh vực thương mại 
nêu trên, việc xây dựng cơ chế hợp tác, ổn định giá cả 
với khách hàng cùng với chính sách bán hàng linh động 
đã mang lại hiệu quả cho Công ty trong việc kiểm soát 
chi phí, giảm thiểu cạnh tranh giá cả trên thị trường.
2016. 

Rủi ro lĩnh vực dịch vụ

Lĩnh vực dịch vụ như kho ngoại quan, cửa hàng miễn 
thuế chịu rủi ro chủ yếu từ những thay đổi trong cơ 
chế chính sách quản lý của Chính phủ, nhằm thắt chặt 
quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ nói chung. 
Trong năm 2013, Nhà nước đã ban hành Thông tư 
128/2013/TT-BTC quy định về việc quản lý trong lĩnh 
vực hải quan. Theo đó, Nhà nước chủ trương thắt chặt 
các yêu cầu đối với các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực này nhằm hạn chế việc thành lập tràn lan các 
kho ngoại quan; qua đó tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp có tiềm lực vững mạnh và định hướng phát 

triển rõ ràng. Những quy định ngày càng chặt chẽ đối 
với các mảng dịch vụ xuất nhập khẩu, kho ngoại quan 
khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã không đáp 
ứng đủ điều kiện, tuy nhiên cũng nhờ đó, rủi ro cạnh 
tranh trong lĩnh vực này đã giảm đáng kể. Với tiềm lực 
tài chính bền vững và mối quan hệ chặt chẽ với địa 
phương, Công ty CP XNK Quảng Bình luôn đảm bảo 
bám sát các tiêu chuẩn, yêu cầu do các Bộ, Ban, Ngành 
đề ra; mặt khác duy trì hệ thống khách hàng ổn định, 
giảm thiểu rủi ro cạnh tranh trên thị trường.
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02 TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG 2017

Tình hình hoạt động SXKD 2017

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư và thực hiện dự án 

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư CSH
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TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ KINH DOANH SO VỚI NĂM 2016

    Chỉ tiêu TH 2016 TH 2017 2017/2016 (%)

    Doanh thu thuần       4.173.940     3.494.784 83,73%

    Giá vốn hàng bán       3.999.833     3.316.798 82,92%

    Lợi nhuận trước thuế             24.023          28.686 119,41%

    Lợi nhuận sau thuế             19.503          22.539 115,57%

Đơn vị: Triệu đồng

2016 2017

Thương mại phân bón

Thương mại hóa chất

Dịch vụ kho bãi ngoại quan

Thương mại hàng hóa khác

57%

32%

4%

7%

9%

5%
7%

79%

CƠ CẤU DOANH THU

    Chỉ tiêu KH 2017 TH 2017 Hoàn thành (%)

    Doanh thu thuần       3.900.000     3.494.784 89,61%

    Lợi nhuận sau thuế             85.000          22.539 26,52%

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng doanh thu năm 2018 đạt 3.495 tỷ đồng, giảm 679 tỷ đồng, tương ứng giảm 16%  so với năm 2016. Doanh 
thu hoạt động tài chính giảm 29,804 tỷ đồng, tương ứng giảm 69% so với năm 2016. Thu nhập khác tăng 18,762 
tỷ so với năm 2016, tương ứng tăng 1.412,03%.

Tổng giá vốn hàng bán giảm 683 tỷ đồng, tương ứng giảm 17% so với năm 2016. Chi phí tài chính giảm 33,727 
tỷ đồng tương ứng giảm 21,7% so với năm 2016 vì do trong năm 2017 Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng 
khoản đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư vào Công ty CP DAP – VINACHEM là 21,568 tỷ đồng. Chi phí khác 
tăng 21,039 tỷ so với năm 2016 tương ứng tăng 7.308,8% do trong năm 2017 công ty thực hiện chuyển nhượng 
01 tài sản cố định.

Ngoài ra, QBS sẽ chuyển nhượng 2.794.500 cổ phần tại Công ty CP Vật tư và XNK Hóa chất cho ông Bùi Tố Minh 
sau khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng; Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư là 20,369 
tỷ đồng trong Quý IV/2017.

Vì sự tăng giảm của các chỉ tiêu trên nên tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng 3,036 tỷ đồng so với năm 2016, 
tương ứng 15% và đạt 26,52% so với kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔ CHỨC & NHÂN SỰ 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương là người tâm huyết và có bề dày kinh 
nghiệm nhiều năm trong quản lý, kinh doanh trong các lĩnh vực phân 
bón, hóa chất, xuất nhập khẩu. Bà Hương có mối quan hệ sâu rộng 
với tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các tập đoàn hóa chất lớn trên 
thế giới. Bà Hương định hướng Công ty phát triển theo mô hình bền 
vững, trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong việc sản xuất và 
cung cấp phân bón, hóa chất và vật tư nông nghiệp ở Việt Nam.

Bà Hương tốt nghiệp cử nhân kinh tế và từng giữ các chức vụ: quản 
lý kinh doanh cao cấp tại Công ty CP XNK Hảo Mỳ, Giám đốc Công ty 
Cổ phần XNK Quảng Bình.

Ông Nguyễn Văn Khoái
Thành viên Hội đồng quản trị

Trước khi gia nhập Công ty, Ông Nguyễn Văn Khoái có hơn 15 năm 
trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính. Là một người nhiệt huyết, trách 
nhiệm với công việc, ông luôn là tấm gương trong công việc đối với 
cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, Ông Khoái đã dành nhiều công 
sức để xây dựng định hướng phát triển của Công ty gắn với lợi ích của 
xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững nền nông nghiệp 
Việt Nam.

Hiện Ông Khoái là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất Nhập 
Khẩu Quảng Bình và là Quản lý tài chính cao cấp tại Công ty CP XNK 
Hảo Mỳ.

Bà Bùi Thị Ngọc
Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Với nhiều năm công tác trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán, Bà Bùi 
Thị Ngọc sở hữu sự am hiểu sâu rộng về lĩnh vực này. Trước khi gia 
nhập Công ty, bà từng giữ nhiều vị trí cao cấp tại các doanh nghiệp: 
Kế toán trưởng Công ty CP XNK Súc sản Gia cầm HP; Kế toán nội bộ 
Công ty CP XNK Khoáng sản Miền Trung.

Bà Bùi Thị Ngọc tốt nghiệp Cử nhân kế toán và hiện là Thành viên 
HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng 
Bình.

Ông Phạm Sỹ Thạc
Thánh viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Sỹ Thạc tốt nghiệp Cử nhân Văn hóa Du lịch. Là người 
nhiệt huyết và luôn coi trọng phát triển nguồn nhân lực, ông Thạc 
đã dành nhiều công sức của mình để đào tạo chuyên môn nghiệp 
vụ, cũng như chăm lo đến đời sống vật chất lẫn tinh thần của cán bộ 
công nhân viên của Công ty. Ông là người đi đầu trong công tác đổi 
mới tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp.

Ông Thạc hiện đang là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Kinh doanh 
Hóa chất và Nông thủy sản tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu 
Quảng Bình.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh và 
Cử nhân ngoại ngữ, và có bề dày kinh nghiệm trong quản lý cũng như 
trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

Hiện Ông Tuấn là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Kinh doanh Công 
ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình.
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BAN KIỂM SOÁT

Bà Đặng Thị Phương Thảo
Trưởng Ban kiểm soát

Sinh ngày: 25/11/1986
Bà Đặng Thị Phương Thảo có nhiều năm hoạt động và có sự am hiểu sâu sắc về chuyên môn trong lĩnh vực kế 
toán – tài chính. Bà từng giữ các chức vụ quan trọng như Kế toán, Kiểm toán nội bộ tại CTCP Hảo Mỳ, Kế toán tại 
Công ty TNHH Vận tải Hoàng Dương.
Bà Thảo hiện là Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Trưởng phòng kinh doanh nội địa của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu 
Quảng Bình. 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Thành viên Ban kiểm soát

Sinh ngày: 22/08/1981
Bà Trang tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành ngoại ngữ, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kế 
toán. Với những kinh nghiệm tích lũy được, Bà đã có nhiều đóng góp trong việc giám sát các hoạt động của công 
ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.
Hiện Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang là thành viên Ban Kiểm soát kiêm Chuyên viên Xuất Nhập Khẩu của Công ty cổ 
phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình.

Bà Trần Thị Thu Trang
Thành viên Ban kiểm soát

Sinh ngày: 10/04/1985
Bà Trang tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Với những 
kinh nghiệm tích lũy được trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, bà luôn là người có nhiều đóng góp trong việc 
nâng cao hiệu quả vận hành và tính minh bạch của Công ty.
Bà Trần Thị Thu Trang giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát có sự thay đổi nhân sự, đó là:

Bà Vũ Hồng Nhung:   Thôi làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 24/03/2017.
Bà Trần Thị Thu Trang:  Được bầu làm thành viên Ban kiểm soát ngày 24/03/2017.

BAN GIÁM ĐỐC

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 12/02/1977
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính.

    Thời gian     Đơn vị công tác     Chức vụ

    1999 - 2006     Công ty CP XNK Hảo Mỳ     Nhân viên kinh doanh

    2007 - 30/04/2014     Công ty CP XNK Quảng Bình     Giám đốc

    04/2014 - Nay     Công ty CP XNK Quảng Bình     Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

    12/2014 - Nay     Công ty CP DAP-Vinachem     Thành viên HĐQT

    10/2015 - Nay     Công ty CP Vật tư và XNK Hóa chất     Chủ tịch HĐQT

    Họ & tên     Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

    Nguyễn Thị Thanh Hương     Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 9.200.579             13.27%

    Nguyễn Văn Khoái     Thành viên HĐQT 2.000.000 2.88%

    Bùi Thị Ngọc     Thành viên HĐQT 14.950 0.02%

    Phạm Sỹ Thạc     Thành viên HĐQT 235.130 0.34%

    Nguyễn Mạnh Tuấn     Thành viên HĐQT 517.250 0.75%

    Đặng Thị Phương Thảo     Trưởng BKS 3.450 0.005%

    Nguyễn Thị Quỳnh Trang     Thành viên BKS 305.750 0.44%

    Trần Thị Thu Trang     Thành viên BKS 3.450 0.005%

TỶ LỆ NẮM GIỮ CỔ PHẦN QBS CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC
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NHÂN SỰ & CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Đại học & trên đại học

Cao đẳng, trung cấp

Sơ cấp & công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

CƠ CẤU NHÂN SỰ THEO TRÌNH ĐỘ

45%

12%

10%

33%

180 người

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút được lao 
động có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp 
vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng 
quy mô hoạt động của Công ty. Tùy theo từng vị trí cụ 
thể mà Công ty đưa ra những tiêu chuẩn riêng, song 
tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu 
cơ bản về trình độ, kinh nghiệm và ý thức trong công 
việc. Đối với các vị trí quan trọng, việc tuyển dụng 
chặt chẽ hơn với các yêu cầu về kinh nghiệm công tác, 
khả năng phân tích, tác nghiệp độc lập. 

Công ty có chính sách lương, thưởng và những chế 
độ đãi ngộ cao dành cho các nhân viên giỏi, có trình 
độ học vấn cao và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh 
vực liên quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty 

nhằm một mặt tạo tâm lý ổn định cho nhân viên và 
thu hút nguồn nhân lực giỏi về làm việc cho Công ty.

Chế độ làm việc

Về thời gian làm việc: công ty tổ chức làm việc 8 
tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 1,5 tiếng. Người 
lao động được nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, ốm đau thai sản 
thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Văn phòng, nhà xưởng được trang bị đầy đủ máy móc 
thiết bị phục vụ cho công việc. Đối với lực lượng lao 
động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương 
tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc 
an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

Chính sách khen thưởng, kỷ luật:

Người lao động trong Công ty ngoài tiền lương được 
hưởng theo hợp đồng cố định còn được trả lương căn 
cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được 
giao. 

Ngoài chế độ tiền lương, Công ty thực hiện đầy đủ 
công bằng các chế độ chính sách khuyến khích người 
lao động như tiền ăn ca, tiền lễ tết, thưởng hoàn thành 
kế hoạch. Luôn tạo cho người lao động yên tâm, phấn 
khởi thi đua trong lao động sản xuất.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 cho cán 
bộ công nhân viên, nâng bậc lương hàng năm theo kỳ 
cho nhân viên trong Công ty. 

Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động được 
học tập, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp 

vụ, thường xuyên cử cán bộ tham gia các khoá tập 
huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn về các nghiệp vụ. 

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, Công ty áp dụng các 
biện pháp, quy định xử phạt đối với các cán bộ có 
hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động và hình ảnh 
của Công ty. 

Các tổ chức quần chúng được tạo điều kiện hoạt 
động và nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. 
Ngoài ra chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, ốm đau đối với 
người lao động cũng như người thân luôn được Công 
ty quan tâm thực hiện.
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Đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD

Ngày 14/07/2017, Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình và Công ty TNHH Transworld GLS Việt Nam đã tổ chức Lễ 
ký hợp đồng hợp tác liên doanh về việc thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần Transworld QBV ICD.

Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD ra đời với mục đích kinh doanh dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa, bốc 
xếp hàng hóa, dịch vụ đóng gói, thông quan hàng hóa nhập khẩu và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận 
tải đường bộ, đường sắt và đường thủy tại cảng ICD Quảng Bình – Đình Vũ. Đầu tư dịch vụ vận tải, thông 
quan hàng hóa xuất nhập khẩu (khai thác ICD – Inland clearance deport) với quy mô giai đoạn 1 là 10ha. Bên 
cạnh đó, QBS tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai đưa vào xây dựng giai đoạn 2 với quy mô gần 9 ha còn lại. 

Theo Nghị quyết số 02-12/2017 HĐQT về việc góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần 
Transworld QBV ICD:

 - Vốn góp của QBS: 8.000.000.000 đồng.

 - Tỷ lệ sở hữu: 40%.

 - Người đại diện quản lý vốn góp: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT CTCP XNK Quảng Bình.

Tiến độ dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ

Mục tiêu dự án: Kinh doanh dich vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, dịch vụ đóng gói, thông quan hàng 
hóa xuất nhập khẩu và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Quy mô dự án:   - Công suất kho dự tính 20.000 tấn. Sản lượng ước tính 180.000 tấn/năm; 
   - Bãi chứa container: 30.000 TEU/tháng.
   - Diện tích: 184.992 m2

Địa điểm: Lô CN4.4F, CN4.4G, CN4.4H, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu 
kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng.

Tổng vốn đầu tư dự án: 875.750.000.000 đồng
   - Đến tháng 6/2016 đã góp: 137.441.319.319 đồng.
   - Đến tháng 6/2018 sẽ góp: 125.283.680.681 đồng.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
   - Giai đoạn I:  + Quý I/2016: Bắt đầu xây dựng ;
     + Quý II/2016: Hoàn thành xây dựng cơ bản; 
     + Quý III/2016: Vận hành thương mại. 
   - Giai đoạn II: + Quý IV/2016: Bắt đầu xây dựng; 
     + Quý IV/2017: Hoàn thành xây dựng cơ bản;,
     + Quý III/2018: Bắt đầu vận hành thương mại.
 

TÌNH HÌNH
ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN DỰ ÁN

TÌNH HÌNH
TÀI CHÍNH 2017

    Chỉ tiêu     2016 2017 Thay đổi

    Tổng giá trị tài sản      2.163.393   2.030.075   -6.16 %

    Doanh thu thuần      4.173.940    3.494.784 -16.27 %

    Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh            22.983         29.922   30.19 %

    Lợi nhuận trước thuế            24.023         28.686   19.41 %

    Lợi nhuận sau thuế            19.503         22.539   15.57 %

CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH Đơn vị: Triệu đồng

    Chỉ tiêu         31/12/2016          31/12/2017 Thay đổi

   Tài sản ngắn hạn 1.208.695 1.094.196      -9%

   Tiền và các khoản tương đương tiền 241.534 64.283    -73%

   Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 17.000 11.969    -30%

   Các khoản phải thu ngắn hạn 806.957 856.622        6%

   Hàng tồn kho 117.447 144.187     23%

   Tài sản ngắn hạn khác 25.757 17.135    -33%

   Tài sản dài hạn 954.699 935.879      -2%

   Tài sản cố định 249.364 354.535     42%

   Tài sản dở dang dài hạn 60.381 3.141   -95%

   Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 320.150 274.567   -14%

   Tài sản dài hạn khác 324.805 303.636     -7%

   Tổng cộng tài sản 2.163.393 2.030.075     -6%

CƠ CẤU TÀI SẢN Đơn vị: Triệu đồng
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    Chỉ tiêu         31/12/2016         31/12/ 2017 Thay đổi

   NỢ PHẢI TRẢ 1.375.492 1.220.968         -11%

   Nợ ngắn hạn 1.074.379 897.294         -16%

   Phải trả cho người bán 283.407 99.969         -65%

   Người mua trả tiền trước 1.063 89.695      8338%

   Thuế và các khoản phải nộp NN 11 3.549    32164%

   Phải trả người lao động 663 0       -100%

   Chi phí phải trả 349 706        102%

   Phải trả ngắn hạn khác 1.706 27.692      1523%

   Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 783.316 670.734         -14%

   Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3.864 4.949           28%

   Nợ dài hạn 301.113 323.674              7%

   Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 301.113 323.674              7%

   VỐN CHỦ SỞ HỮU 787.901 809.107               3%

   Tổng cộng nguồn vốn 2.163.393 2.030.075              -6%

CƠ CẤU NGUỒN VỐN Đơn vị: Triệu đồng

    Chỉ tiêu         31/12/2016         31/12/ 2017

   Thuế Giá trị gia tăng   -         3.549         

   Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu   -                -         

   Thuế thu nhập doanh nghiệp   -                -         

   Thuế thu nhập cá nhân 11                -         

   Thuế Nhà đất, Tiên thuê đất   -                -         

   Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác   -                -         

   Tổng 11         3.549         

THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đơn vị: Triệu đồng

    Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017

    Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

    Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,13 1,22

    Hệ số thanh toán nhanh lần 1,02 1,06

    Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

    Hệ số nợ/tổng tài sản lần 0,64 0,60

    Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu lần 1,75 1,51

    Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

    Vòng quay hàng tồn kho vòng 21,9 25,4

    Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 1,93 1,72

    Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

    Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 0,58 0,82

    Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH % 3,13 3,59

    Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS % 1,11 1,41

    Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần % 0,55 0,86

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU Đơn vị: Triệu đồng

Năm 2017, các hệ số thanh toán của QBS tiếp tục ổn định, tăng nhẹ so với năm 2016. Hệ số thanh toán ngắn 
han và hệ số thanh toán nhanh lần lượt là 1,22 và 1,06 đều lớn hơn năm trước và lớn hơn 1, thể hiện khả năng 
thanh khoản tương đối tốt của công ty.

Hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn chủ sở lần lượt là 0,6 và 1,51, đều thấp hơn so với năm 2016 thể hiện cơ 
cấu tài chính lành mạnh, khả năng rủi ro thanh khoản thấp và duy trì tốt việc quản lý vốn lưu động của Công ty.

Vòng quay hàng tồn kho là 25,4 cao hơn so với năm 2016 là 21,9 do sự gia tăng dự trữ nguyên vật liệu và thành 
phẩm của Công ty trong năm.

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2017 đều duy trì tốt và cao hơn so với năm 2016, phản ánh hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của QBS trong năm 2017 đã dần ổn định sau năm 2016 đầy khó khăn. 
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CỔ ĐÔNG
& THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

STT Tên cổ đông Số lượng CP Giá trị 
(mệnh giá) Tỷ lệ 

1 Cổ đông lớn                14.200.579 10.000 đ   20,48%

2 Cổ đông nhỏ                55.129.349 10.000 đ   79,52%

Cổ phiếu quỹ                                 0 10.000 đ           0%

Tổng                69.329.928 10.000 đ       100%

1 Cổ đông trong nước               69.323.848 10.000 đ    99,99%

2 Cổ đông nước ngoài                         6.080 10.000 đ      0,01%

Cổ phiếu quỹ                                 0 10.000 đ           0%

Tổng                69.329.928 10.000 đ       100%

1 Cổ đông tổ chức                       32.613 10.000 đ      0,05%

2 Cổ đông cá nhân               69.297.315 10.000 đ    99,95%

Cổ phiếu quỹ                                  0 10.000 đ            0%

Tổng                69.329.928 10.000 đ       100%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN CỔ PHẦN

Tính đến hết ngày 31/12/2017, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình đã phát hành 69.329.928 cổ phiếu, 

Trong đó:
 - Số cổ phiếu phổ thông: 69.329.928 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu đang lưu hành: 69.329.928 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

Trong năm 2017, Công ty không tiến hành đợt phát hành tăng vốn nào.
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LỊCH SỬ TĂNG VỐN

Tên tổ chức/cá nhân Số CMND Địa chỉ Số lượng CP Tỷ lệ

Nguyễn Thị Thanh Hương 031073000555
327 Phố Mới, Tân Dương, 
Thủy Nguyên, Hải Phòng

9,200,579 13,27%

Nguyễn Thanh Bình 031177000067
Số 23 Lô 01 Khu 97 Bạch 
Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải 
Phòng

5,000,000 7,21%

DANH SÁCH CỔ  ĐÔNG LỚN

Đơn vị: Tỷ đồng
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03 BÁO CÁO
BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý  

Phương hướng phát triển
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ĐÁNH GIÁ
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình công ty

Trong năm 2017, QBS đã thực hiện chiến lược kinh 
doanh cốt lõi, hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Nhà máy NPK Đình Vũ nói riêng , mảng phân bón nói 
chung đã dần ổn định, đẩy doanh thu từ mảng phân 
bón tăng so với năm 2017.

Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng dịch 
vụ kho ngoại quan, hệ thống kho lạnh, kho bãi tại 
Cảng ICD Quảng Bình Đình Vũ. Bên cạnh đó trong 
năm 2017, QBS và Công ty Transworld GLS Việt Nam 
(trực thuộc tập đoàn Transworld Singapore) đã thống 
nhất hợp tác tiến hành ký kết hợp đồng liên doanh 
thành lập pháp nhân mới hoạt động trong lĩnh vực 
logistic và mang tên Công ty cổ phần TRANSWORLD 
QBV ICD. Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD ra 
đời với mục đích kinh doanh dịch vụ kho bãi, lưu giữ 
hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, dịch vụ đóng gói, thông 
quan hàng hóa nhập khẩu và các dịch vụ hỗ trợ khác 
liên quan đến vận tải đường bộ, đường sắt và đường 
thủy tại cảng ICD Quảng Bình – Đình Vũ. Đầu tư dịch 
vụ vận tải, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (khai 
thác ICD – Inland clearance deport) với quy mô giai 
đoạn 1 là 10ha. Bên cạnh đó, QBS tiếp tục xây dựng 
kế hoạch triển khai đưa vào xây dựng giai đoạn 2 với 
quy mô gần 9 ha còn lại.

Tình hình vĩ mô

Năm 2017 là một năm đầy ấn tượng của kinh tế thế 
giới. Có thể thấy, chưa khi nào kể từ cuộc khủng 
hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu năm 2008, các nền 
kinh tế lớn thế giới lại đồng thời phát đi dấu hiệu lạc 
quan như hiện nay. Các hoạt động thương mại, đầu tư 
toàn cầu cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người 
tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến 
sản xuất trong nước. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng 
của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, 
bảo hộ mậu dịch cùng những thay đổi về địa chính trị, 
chính sách thương mại của một số nước lớn đang là 
những thách thức đối với kinh tế nước ta. 

Đối với kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 
6,7% - mức cao nhất trong gần 10 năm qua và vượt 
mục tiêu 6,7% mà Chính phủ đã đề ra. Kinh tế vĩ mô 
ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 3.53%; kim 
ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam chạm ngưỡng 400 
tỷ USD, xuất siêu 2,7 tỷ USD, khu vực công nghiệp 
phục hồi rõ nét, trở thành động lực quan trọng của 
tăng trưởng kinh tế. Cuối năm 2017, chỉ số VN Index 
tăng 43% so với cuối năm 2016 và nằm trong 05 chỉ 
số chứng khoán trên thế giới tăng trưởng mạnh nhất 
từ đầu năm 2017. Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu 
cuối năm 2017 tăng lên xấp xỉ 68,5% GDP.

DOANH THU  3945  TỶ 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ  22,54  TỶ

Doanh thu thuần năm 2017 đạt gần 3495 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch và bằng 84% doanh thu thuần năm 2016. 
Nguyên nhân là do lĩnh vực thương mại bón trong năm đã gặp phải nhiều bất lợi do sự cạnh tranh khốc liệt với các 
mặt hàng phân bón giá rẻ từ nước ngoài, cùng với các bất lợi từ chính sách thuế xuất khẩu cũng tác động xấu đến 
ngành phân bón nói chung và ảnh hưởng tới các mảng kinh doanh phân bón và hóa chất của Công ty, dẫn tới sự 
sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2017. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 22,5 tỷ đồng, tuy chỉ đạt 
27% kế hoạch nhưng vẫn tăng 16% so với năm 2016.

Chỉ tiêu KH 2017
Thực hiện Tăng trưởng %

2017 2016 So với KH So với 2016

    Doanh thu thuần 3.900.000 3.494.784 4.173.940 90% 84%

    Lợi nhuận sau thuế      85.000      22.539      19.503 27% 116%

Đơn vị: Triệu đồng

2016 2017

Thương mại phân bón

Thương mại hóa chất

Dịch vụ kho bãi ngoại quan

Thương mại hàng hóa khác

57%

32%

4%

7%

9%

5%
7%

79%

Cơ cấu doanh thu có sự chuyển dịch rõ nét, phản ánh đúng chiến lược kinh doanh cốt lõi của Công ty giai đoạn 
2017-2017. Tỷ trọng doanh thu từ thương mại phân bón tăng từ 57% năm 2016 lên 79% năm 2017, doanh thu 
dịch vụ kho bãi ngoại quan cũng tăng nhẹ từ 4% lên 5%.

Chuyển dịch cơ cấu doanh thu

Kết quả kinh doanh
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Một số khó khăn trong năm 2017

Đối với ngành hàng phân bón: 

Mặt hàng DAP xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do cạnh 
tranh về giá với hàng Trung Quốc, Hàn Quốc…Một số 
mặt hàng khác như Urea Hà Bắc, Ninh Bình năng suất 
chưa ổn định, không đủ cung cấp cho thị trường xuất 
khẩu tập trung ưu tiên cho thị trường nội địa, bên 
cạnh đó các mặt hàng này phải chịu thuế xuất khẩu 
5% dẫn đến tăng giá thành, gặp khó khăn trong việc 
cạnh tranh về giá. Bên cạnh đó việc giá cả các nguyên 
liệu tăng, nhiên liệu tăng cũng dẫn đến việc tăng các 
chi phí sản xuất, giá thành phẩm bị ảnh hưởng.

Đối với ngành hàng hóa chất: 

Tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn do thị 
trường phân bón ảm đạm, kéo theo nhu cầu hàng 
nguyên liệu như lưu huỳnh, axit sulphuric giảm theo 
dẫn tới doanh thu và lợi nhuận giảm.

Dịch vụ Kho, bãi tại Cảng ICD Quảng Bình Đình Vũ

Nhiều hệ thống kho bãi được mở ra dẫn đến việc 
cạnh tranh nhau về giá cả, dịch vụ. Bên cạnh đó bộ 
máy hoạt động tại Cảng còn mới, đang trong thời gian 
hoàn thiện dẫn đến hoạt động chưa hiệu quả trong 
những tháng đầu năm. Tuy nhiên 6 tháng cuối năm, 
Cảng đã dần đi vào ổn định và bắt đầu đưa vào khai 
thác vỏ container.

Cánh đồng Mô hình trình diễn NPK ĐÌnh Vũ tại Thái Bình

TÌNH HÌNH
TÀI CHÍNH 2017

    Chỉ tiêu         31/12/2016          31/12/2017 Thay đổi

   Tài sản ngắn hạn 1.208.695 1.094.196           -9%

   Tài sản dài hạn 954.699 935.879           -2%

   Tổng cộng tài sản 2.163.393 2.030.075            -6%

   Nợ phải trả 1.375.492 1.220.968          -11%

         - Nợ ngắn hạn 1.074.379 897.294          -16%

         - Nợ dài hạn 301.113 323.674              7%

   Vốn chủ sở hữu 787.901 809.107               3%

   Tổng cộng nguồn vốn 2.163.393 2.030.075              -6%

CƠ CẤU TÀI SẢN, NGUỒN VỐN

SO SÁNH CƠ CẤU TÀI SẢN

2016 2017

Các khoản phải thu ngắn hạn
Tài sản khác

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản cố định
Tiền và các khoản tương đương tiền

3%

17%

14%

42%

24%11%

12%

15%

37%

25%
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SO SÁNH CƠ CẤU NGUỒN VỐN

2016 2017

Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
Nợ ngắn hạn

50%

14%

36% 44%
40%

16%

    Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  ĐVT 2016 2017

    Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 0,58 0,82

    Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH % 3,13 3,59

    Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS % 1,11 1,41

    Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần % 0,55 0,86

    Chỉ tiêu về khả năng thanh toán ĐVT  2016 2017 

    Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,13 1,22

    Hệ số thanh toán nhanh lần 1,02 1,06

NHỮNG CẢI TIẾN
VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, 
QUẢN LÝ

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSWORLD QBV ICD - TẠO TIỀN ĐỀ 
CHO VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỐT LÕI GIAI ĐOẠN 
2017-2022

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình đã hợp tác liên doanh với Công ty Transworld GLS 
Việt Nam (trực thuộc tập đoàn Transworld Singapore) để thành lập pháp nhân mới hoạt động trong lĩnh vực logistic 
và mang tên Công ty cổ phần TRANSWORLD QBV ICD. Việc Công ty Cổ phần Transworld QBV ICD ra đời, tiếp tục 
hoàn thiện và khai thác cảng ICD Quảng Bình – Đình Vũ không chỉ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của Công 
ty mà còn đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải cũng như của 
các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng Đình Vũ, Tân Vũ, VIP GreenPort, Lạch Huyện….. 
Transworld QBV ICD đi vào hoạt động sẽ giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa, có thêm 
lựa chọn cho việc lưu giữ hàng hóa tại kho bãi, góp phần giảm chi phí cho các doanh nghiệp cũng như giảm tải cho 
hệ thống cảng biển ở Hải Phòng, thúc đẩy hoạt động của hệ thống cảng biển trên địa bàn phát triển mạnh mẽ hơn 
trong thời gian tới.

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Nhằm đáp ứng phù hợp với việc thay đổi một số ngành nghề trong giấy phép kinh doanh và chiến lược kinh doanh 
cốt lõi của Công ty. Đầu năm 2017, Công ty đã thông qua Đại hội đồng cổ đông để sửa đổi Điều lệ Công ty.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC, KIỆN TOÀN BỘ MÁY QUẢN LÝ

Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2017 đã sớm kiện toàn bộ máy, đồng thời chủ động, sáng tạo 
và quyết liệt trong thực thi công việc, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của Công ty năm 2017. Trong năm, 
Ban Điều hành đã tiếp tục thực hiện các giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất nhằm ổn định 
nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xây dựng các chế độ chính sách nhằm thúc đẩy khả năng 
sáng tạo và  nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm ở bộ phận sản xuất



58 Quang Binh JSC 59Báo cáo thường niên 2017

KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Mảng phân bón

Xây dựng các phương án gia công sửa chữa nâng cấp 
dây chuyền sản xuất để giảm thiểu tối đa thời gian 
dừng máy, thời gian bảo dưỡng định kỳ nhằm tối ưu 
hóa công nghệ sản xuất và nâng công suất.

Thường xuyên tăng cường giao lưu quan hệ, tổ chức 
tham quan các đơn vị cùng ngành, các đối tác khách 
hàng nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát triển 
dây chuyền sản xuất theo hướng chuyên môn sâu. 
Bên cạnh đó, xây dựng các chính sách khuyến khích 
bộ phận kỹ thuật chủ động xây dựng và triển khai các 
phương án tự chế tạo các vật tư máy móc đơn giản 
cho dây chuyền sản xuất đồng thời nâng cao trình độ 
chuyên môn cho đội ngũ vận hành, kỹ thuật của Nhà 
máy.

Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ vận hành,  
bảo dưỡng nhà máy theo hướng chuyên sâu, chuyên 
nghiệp nhằm đảm bảo việc kiểm soát tốt các định 
mức về kỹ thuật vận hành, tiêu hao vật tư vật liệu 
trong sản xuất và sửa chữa.

Cập nhật liên tục các nhu cầu thiết yếu cũng như yêu 
cầu của của thị trường trong và ngoài nước để nghiên 
cứu, sản xuất các sản phẩm chất lượng với hàm lượng 
cao nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá phát triển thương hiệu 
NPK Đình Vũ, khẳng định vị thế của mình trên thị 
trường phân bón trong nước cũng như quốc tế với 
tiêu chí thương hiệu tin cậy, uy tín và chất lượng.

Chủ động xây dựng và triển khai các chính sách bán 
hàng linh hoạt dựa trên việc bám sát với tình hình 
thực tế giá cả, ngành phân bón trên thị trường trong 
và ngoài nước để đưa ra các phương án cạnh tranh 
hiệu quả và tối ưu nhất. Bên cạnh việc tiếp tục giữ 
vững thị phần tại các thị trường đã có, đẩy mạnh phát 
triển, hoàn thiện hệ thống phân phối, mở rộng đội 
ngũ vận tải để đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong 
kinh doanh.

Năm 2018 Công ty định hướng phát triển mặt hàng 
FMP rộng rãi hơn vào các thị trường tại Malaysia. Đối 
với thị trường Indonesia, mặt hàng FMP là một mặt 
hàng mới, Công ty và đối tác đã gửi mẫu sang Indone-
sia để đăng ký và đã công nhận là một loại phân bón. 
Hiện đối tác của công ty đang đàm phán nhập khẩu để 
phát triển mặt hàng tại Indonesia.

Bên cạnh đó, trong năm 2018 sẽ xây dựng chiến lược 
quảng bá và xuất khẩu sản phẩm Hydrate Lime, Gyp-
sum sang các nước bạn.

Mảng hóa chất & các mặt hàng khác

Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh các mặt hàng 
truyền thống. Bên cạnh đó chú trọng phát triển hơn 
vào một số sản phẩm hóa chất mà các nhà cung cấp 
nước ngoài truyền thống đang sẵn có để phân phối 
trong nước như: HCL (Axit clohydric), Oxi già (H2O2), 
Xút lỏng, Xút vảy, các loại dung môi…

Bên cạnh đó, các mặt hàng thực phẩm, hàng đông 
lạnh cũng là một trong những mặt hàng chiến lược 
QBS nhập khẩu và phân phối.

Dịch vụ kho bãi, cảng cạn và các dịch vụ khác

Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các chính sách 
phù hợp để tiếp tục duy trì và phát triển các khách 
hàng cũ cũng như triển khai tìm kiếm và khai thác hệ 
thống khách hàng mới.

Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động giai 
đoạn 2 với quy mô 9 ha gồm hệ thống kho, kho lạnh 
và bãi.

Triển khai kế hoạch xây dựng chợ thực phẩm đông 
lạnh, nơi mua bán giao thương của khách hàng với hệ 
thống dịch vụ trọn gói.

Một số vấn đề khác

Kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, dòng tiền để 
chống việc rủi ro liên quan đến các vấn đề tài chính, 
nợ xấu.

Khuyến khích việc đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, dự 
án nhằm thúc đẩy hoạt đông sản xuất  kinh doanh và 
nâng cao được hiểu quả công việc.

Liên tục cập nhật và xây dựng các chính sách nhằm 
giữ nhân lực chủ chốt và hấp dẫn thu hút nguồn nhân 
lực.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2018 

Doanh thu thuần

3000 
tỷ vnđ

so với 2017 86%

Lợi nhuận sau thuế

90 tỷ 
vnđ

so với 2017 399%
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04 BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động 

Đánh giá của HĐQT về Ban Giám đốc

Kế hoạch, định hướng của HĐQT
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG 

Năm 2017 là năm đầu tiên Công ty Cổ phần XNK 
Quảng Bình thực hiện chiến lược kinh doanh cốt lõi 
giai đoạn 2017-2022, trọng tâm là việc nâng cao hiệu 
quả vận khác cảng cạn ICD Quảng Bình – Đình Vũ và 
nâng cao hiệu quả sản xuất, mức tiêu thụ cho Nhà 
máy NPK Đình Vũ với tham vọng trở thành một trong 
doanh nghiệp đầu ngành về lĩnh vực Logistics, sản 
xuất phân bón, đồng thời củng cố, duy trì vị thế hàng 
đầu về thương mại phân bón.

Trong năm 2017, Quảng Bình đã hiện thực hóa các 
chiến lược này thông qua việc tái cấu trúc các mảng 
kinh doanh bằng việc chuyển nhượng toàn bộ 98% 
cổ phần tại Công ty Cổ phần Quảng Bình – Cao Bằng 
nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính, tập trung 
nguồn lực cho các chiến lược kinh doanh cốt lõi; đầu 
tư thành lập Công ty Cổ phần TRANSWORLD QBV 
ICD và ký hợp tác liên doanh chiến lược Logistics với 
hàng loạt các tên tuổi lớn trong lĩnh vực kho vận, cảng 
biển, container nhằm mục tiêu xây dựng chuỗi dịch 
vụ Logistics khép kín (cảng, kho bãi, phương tiện vận 
tải – nâng hạ và các cơ sở hạ tầng phụ trợ đi kèm…) 
mang đến cho khách hàng những dịch vụ thuận 
tiện nhất hướng tới mục tiêu trở thành điểm trung 
chuyển, thông quan hàng hóa hàng đầu tại miền Bắc 
và kết nối với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế 
giới trong tương lai. Lĩnh vực thương mại phân bón 
và hóa hóa chất vẫn là các mảng kinh doanh truyền  
thống, hoạt động ổn định, đem lại tỷ trọng doanh thu, 
lợi nhuận chính góp phần cho sự tăng trưởng ổn định 
trong các năm qua của Quảng Bình. Tuy vậy, năm 
2017 vẫn là một năm với nhiều khó khăn, thách thức  
với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Quảng Bình, 
cụ thể đối với từng mảng như sau:

Năm 2017, kinh tế thế giới phục hồi tốt hơn, tăng 
trưởng kinh tế ước đạt 3,6% (cao hơn 0,5 điểm % so 
với năm 2016) nhờ sự gia tăng đầu tư, thương mại và 
sản xuất công nghiệp. Các nền kinh tế chủ chốt đều 
có sự phục hồi vững chắc đóng vài trò dẫn dắt tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu. 

Thị trường cổ phiếu toàn cầu năm 2017 tăng trưởng 
tích cực. Hầu hết các chỉ số chứng khoán lớn toàn 
cầu đều tăng điểm cao so với đầu năm. Dẫn đầu là thị 
trường châu Á với mức tăng trung bình trên 20% so 
với đầu năm, tiếp theo là thị trường chứng khoán Mỹ 
(trên 15%). Việt Nam thuộc top 5 thị trường có mức 
tăng trưởng cao nhất thế giới và đứng đầu khu vực 
châu Á. Hầu hết các đồng tiền chủ chốt đều tăng giá 
so với USD. Đồng Euro có mức tăng mạnh nhất (11%) 
so với USD tính từ đầu năm do kinh tế khu vực này 
phục hồi khả quan. Đồng Nhân Dân tệ tăng 5% so với 
USD. Đồng tiền của một số nước lớn trong khu vực 
ASEAN cũng có mức tăng đáng kể so với USD (với 
mức tăng trung bình khoảng 8%-9% so với đầu năm). 
Trong bối cảnh đó, việc VND mất giá nhẹ so với USD 
giúp hỗ trợ năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất 
khẩu của Việt Nam.

GDP Việt Nam 2017 tăng 6,81%, là mức cao nhất 
trong vòng 10 năm trở lại đây. Lạm phát tổng thể năm 
2017 tăng khoảng hơn 3% so với năm 2016, là năm 
thứ 4 liên tiếp lạm phát duy trì ở mức thấp dưới 5% 
và cho thấy nền tảng của ổn định vĩ mô đang được 
thiếp lập rõ nét. Cơ cấu kinh tế có sự dịch chuyển 
tích cực theo hướng tăng tỷ trọng đóng góp của các 
ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao 
với sự đóng góp ngày càng tăng của công nghiệp chế 
biến chế tạo.

Tình hình kinh tế vĩ mô Tình hình hoạt động của Công ty

Đối với mảng phân bón

Mặt hàng DAP xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do cạnh 
tranh về giá với hàng Trung Quốc, Hàn Quốc…Một số 
mặt hàng khác như Urea Hà Bắc, Ninh Bình năng suất 
chưa ổn định, không đủ cung cấp cho thị trường xuất 
khẩu tập trung ưu tiên cho thị trường nội địa, bên 
cạnh đó các mặt hàng này phải chịu thuế xuất khẩu 
5% dẫn đến tăng giá thành, gặp khó khăn trong việc 
cạnh tranh về giá. Bên cạnh đó việc giá cả các nguyên 
liệu tăng, nhiên liệu tăng cũng dẫn đến việc tăng các 
chi phí sản xuất, giá thành phẩm bị ảnh hưởng.

Đối với mảng hàng hóa chất: 

Tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn do thị 
trường phân bón ảm đạm, kéo theo nhu cầu hàng 
nguyên liệu như lưu huỳnh, axit sulphuric giảm theo 
dẫn tới doanh thu và lợi nhuận giảm.

Mảng dịch vụ Kho, bãi tại Cảng ICD:

Hiện nay, có nhiều hệ thống kho bãi được mở ra dẫn 
đến việc cạnh tranh nhau về giá cả, dịch vụ. Bên cạnh 
đó bộ máy hoạt động tại Cảng còn mới, đang trong 
thời gian hoàn thiện dẫn đến hoạt động chưa hiệu 
quả trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên 6 tháng 
cuối năm, Cảng đã dần đi vào ổn định và bắt đầu đưa 
vào khai thác vỏ container.

Kết thúc năm 2017, doanh thu của công ty đạt gần 
3.495 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 22,54 tỷ 
đồng. Tuy chưa hoàn thành các mục tiêu đề ra theo kế 
hoạch do gặp phải nhiều yếu tố bất lợi của thị trường 
nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn đang nghiêm túc 
trong việc chỉ đạo, điều hành để các hoạt động của 
Công ty đi đúng phương hướng chiến lược đã được 
ĐHĐCĐ thông qua cho giai đoạn 5 năm 2017-2022.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ BAN GIÁM ĐỐC

Ban giám đốc cùng các cán bộ quản lý là những người giàu nhiệt huyết, kinh nghiệm trên thị trường phân bón, cảng 
biển cũng như kinh nghiệm quản lý điều hành hiệu quả trong công việc và trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã đồng hành, giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc cũng như các 
cán bộ quản lý nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty đều được thực hiện một cách minh bạch, đúng pháp luật  
và phương hướng của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý thực hiện báo cáo 
đầy đủ các hoạt động của công ty, các dự án đầu tư, các giải trình liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của 
Công ty. Bên cạnh đó, trước tình hình thị trường phân bón, hóa chất gặp nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám Đốc đã 
có những chiến lược và chủ động đưa các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và thương mại các mặt hàng phân bón, khẳng định vị thế, thương hiệu NPK Đình Vũ 
trên thị trường trong nước và quốc tế.

Xây dựng, phát triển thương hiệu và hình ảnh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình trở thành doanh nghiệp 
hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và thương mại phân bón, Dịch vụ kho bãi, cảng cạn ICD Quảng Bình Đình Vũ.

Tiến hành chuyển đổi chi nhánh Công ty CP XNK Quảng Bình - Nhà máy NPK Đình Vũ thành công ty con.

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT
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05 BÁO CÁO
QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị

 Ban Kiểm soát

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS, BGĐ
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2017

    Họ & tên     Chức vụ     Số lượng CP sở hữu             Tỷ lệ sở hữu

    Nguyễn Thị Thanh Hương     Chủ tịch HĐQT 9.200.579             13.27%

    Nguyễn Văn Khoái     Thành viên HĐQT 2.000.000 2.88%

    Bùi Thị Ngọc     Thành viên HĐQT 14.950 0.02%

    Phạm Sỹ Thạc     Thành viên HĐQT 235.130 0.34%

    Nguyễn Mạnh Tuấn     Thành viên HĐQT 517.250 0.75%

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động điều hành, quản lý công ty và triển 
khai các kế hoạch của Ban Giám Đốc.

Hội đồng quản trị đã chủ trì nhiều cuộc họp về việc triển khai các kế hoạch, dự án nhằm xây dựng và phát triển 
kế hoạch kinh doanh của Công ty, các buổi họp liên quan đến cơ cấu lại các danh mục đầu tư tài chính, bổ nhiệm 
nhân sự.

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 buổi Đại hội cổ đông để thông qua kết quả kinh doanh năm 
2016; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thay đổi ngành 
nghề kinh doanh; chiến lược kinh doanh cốt lõi của công ty giai đoạn 2017-2022. Hội đồng quản trị đã tổ chức 21 
buổi họp trong năm 2017.

STT     Họ & tên     Chức vụ     Số buổi dự họp Tỷ lệ dự họp

1     Nguyễn Thị Thanh Hương     Chủ tịch HĐQT 21 100%

2     Nguyễn Văn Khoái     Thành viên HĐQT 21 100%

3     Bùi Thị Ngọc     Thành viên HĐQT 21 100%

4     Phạm Sỹ Thạc     Thành viên HĐQT 21 100%

5     Nguyễn Mạnh Tuấn     Thành viên HĐQT 21 100%

TỶ LỆ DỰ HỌP HĐQT

THÀNH VIÊN & CƠ CẤU HĐQT

Hiện tại, trong cơ cấu HĐQT của Công ty không có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và các tiểu ban trực thuộc.

STT  Số Nghị Quyết Thời  gian Nội dung

1 01-01/2017/NQ-HĐQT 24/01/2017 Thay đổi đăng ký kinh doanh

2 01-02/2017/NQ-HĐQT 16/02/2017 Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông 
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

3 02-02/2017/NQ-HĐQT 20/02/2017
Thông qua phương án điều chỉnh tiến độ 
thực hiện dự án “ICD Quảng Bình – Đình 
Vũ”

4 01-03/2017/NQ-HĐQT 14/03/2017
Đề cử thành viên HĐQT Công ty CP Vật 
tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất nhiệm kỳ 
2015-2020

5 02-03/2017/NQ-HĐQT 21/03/2017 Thông qua phương án cấp hạn mức tín 
dụng tại Hong Leong Bank

6 03-03/2017/NQ-HĐQT 23/03/2017
Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông 
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2017

7 01-06/2017/NQ-HĐQT 16/06/2017 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2017

8 02-06/2017/NQ-HĐQT 17/06/2017 Thông qua việc chuyển nhượng dự án đầu 
tư tại Cao Bằng

9 01-07/2017/NQ-HĐQT 03/07/2017 Thông qua việc ký kết hợp tác liên doanh 
thành lập Công ty CP Transworld QBV ICD

10 01-08/2017/NQ-HĐQT 11/08/2017 Thông qua việc cấp mới hạn mức tín dụng 
Tiên Phong Bank

11 02-08/2017/NQ-HĐQT 21/08/2017 Cấp mới hạn mức tín dụng Ngân Hàng 
TMCP Hàng Hải Việt Nam

12 03-08/2017/NQ-HĐQT 25/08/2017 Hoàn thiện hồ sơ ra bìa đỏ đất văn phòng 
công ty

13 01-09/2017/NQ-HĐQT 26/09/2017 Hoàn thiện hồ sơ ra bìa đỏ đất tại Lào Cai

14 01-11/2017/NQ-HĐQT 09/11/2017 Đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện 
tại Cao Bằng

15 01-12/2017/NQ-HĐQT 12/12/2017
Phương án thoái vốn đầu tư của Công ty 
CP XNK Quàng Bình tại Công ty CP Vật tư 
và Xuất nhập khẩu Hóa chất

16 02-12/2017/NQ-HĐQT 19/12/2017 Góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn 
góp tại Công ty CP Transworld QBV ICD

17 03-12/2017/NQ-HĐQT 14/12/2017 Ủy quyền cho người đại diện tại Công ty 
CP Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất

18 05-12/2017/NQ-HĐQT 22/12/2017 Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Quảng 
Bình Cao Bằng

19 06-12/2017/NQ-HĐQT 27/12/2017 Hoàn thiện hồ sơ ra bìa đỏ đất tại Sơn Tây

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
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BAN KIỂM SOÁT

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

    Họ & tên       Chức vụ     Số lượng CP sở hữu             Tỷ lệ sở hữu

   Đặng Thị Phương Thảo   Trưởng Ban Kiểm soát 3.450 0,005%

   Nguyễn Thị Quỳnh Trang   Thành viên BKS 305.750 0,44%

   Trần Thị Thu Trang   Thành viên BKS 3.450 0,005%

THÀNH VIÊN & CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản 
trị - Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

Kiểm tra giám sát hoạt động tài chính của công ty, việc lập báo cáo và kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm, 
giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư, sử dụng vốn, tình 
hình thực hiện kế hoạch kinh doanh vv…

Rà soát cũng như xem xét tính pháp lý của các văn bản pháp lý, quy trình quy chế của công ty, giám sát việc tuân thủ 
pháp luật về tổ chức hoạt động công ty, công bố thông tin, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động vv… 

Kiểm tra giám sát việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của 
pháp luật, điều lệ công ty. 

Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý trong Công ty 
nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho 
Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.

Trong quá trình thực hiện công việc kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, 
Ban điều hành, đồng thời có các ý kiến, kiến nghị phù hợp để HĐQT, Ban điều hành lưu ý trong quá trình quản trị 
Công ty.

Ngoài ra, các thành viên BKS cũng thường xuyên liên hệ trao đổi thông tin để nắm bắt kịp thời các hoạt động và 
tình hình tài chính của công ty, chủ động trong công việc được giao và phối hợp tốt để hoàn thành nhiệm vụ chung 
của BKS.

Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính hàng Tháng, Quý, Năm. Ban kiểm soát đã làm việc và phối hợp với Công ty TNHH 
Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thẩm định số liệu BCTC năm 2017.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở Báo cáo Tài chính năm 2017 Công ty lập, Báo cáo Kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm 
định giá Việt Nam, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ 
sách được thực hiện đúng quy định, Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực 
hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách minh bạch và khách quan đúng theo chuẩn mực kế toán và quy định 
hiện hành.

Đồng thời, Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị cũng như Ban lãnh đạo công ty 
và không phát hiện bất kỳ bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

STT     Chỉ tiêu Từ 01/01/201 đến 31/12/2017

1     Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.494.784.316.256

2     Các khoản giảm trừ doanh thu -

3     Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.494.784.316.256

4     Giá vốn hàng bán 3.316.797.902.749

5     Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 177.986.413.507

6     Doanh thu hoạt động tài chính 13.247.628.481

7     Chi phí Tài chính 121.637.750.556

    Trong đó: Lãi vay 75.034.239.134

8     Chi phí bán hàng 27.139.673.137

9     Chi phí Quản lý Doanh nghiệp 12.534.413.614

10     Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 29.922.204.681

11     Thu nhập khác 2.091.393.540

12     Chi phí khác 3.327.140.988

13     Lợi nhuận khác (1.235.747.488)

14     Tổng lợi nhuận trước thuế 28.686.457.233

15     Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 6.147.857.105

16     Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại -

17     Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 22.538.600.128

18     Lãi cơ bản trên cổ phiếu 325

Đơn vị: đồngKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
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Đối với Hội đồng quản trị:

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận 
thấy việc quản lý điều hành Công ty của Hội đồng 
quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc được 
tiến hành với sự cẩn trọng, tuân thủ đúng pháp luật, 
Điều lệ Công ty.

Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành 21 cuộc họp với 
các hình thức trực tiếp tại Trụ sở QBS và ban hành 19 
Nghị quyết. Nội dung, trình tự các cuộc họp và việc 
ban hành nghị quyết HĐQT đã được tiến hành theo 
đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng 
Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành, trực tiếp 
tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt 
động kinh doanh.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BGĐ

Đối với Ban Tổng Giám Đốc và Bộ máy quản lý

Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 
2017 đã sớm kiện toàn bộ máy, chỉ đạo điều hành 
nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền, tuân thủ 
các quy định của pháp luật. Ban điều hành đã chủ 
động, sáng tạo và quyết liệt trong thực thi công việc, 
đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của Công ty 
năm 2017. 

Ban Điều hành đã tiếp tục thực hiện các giải pháp sắp 
xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất nhằm ổn 
định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Xây dựng các chế độ chính sách nhằm thúc 
đẩy khả năng sáng tạo và  nâng cao năng suất lao 
động, chất lượng sản phẩm ở bộ phận sản xuất

Tuy hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 
nhưng vẫn có những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, cần 
phát huy và rút kinh nghiệm để tạo tiền đề cho sự 
phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo. 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

• Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

• Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

• Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, 
nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

• Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

• Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trên mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo Điều lệ 
quy định.

• Giám sát sự phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

• Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

GIAO DỊCH, THÙ LAO

THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

132.000.000 đồng / 5 thành viên

48.000.000 đồng / 3 thành viên

THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tên người 
nội bộ/

người liên 
quan

Chức vụ
Hình 
thức

Số cổ phiếu 
sở hữu đầu kì

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối kỳ

Quan hệ Chức vụ Số cổ 
phiếu Tỷ lệ Số cổ 

phiếu Tỷ lệ

Trần Thị Mỳ
Mẹ Chủ 
tịch 
HĐQT

Giao 
dịch 
thỏa 

thuận

1.000.000 1,44% 0 0%

Nguyễn 
Thanh Bình

Chồng 
Chủ tịch 
HĐQT

Phó Tổng 
giám đốc 
phụ trách 
đối ngoại

Giao 
dịch 
thỏa 

thuận

10.000.000 14,42% 5.000.000 7,21%

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NNB VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

06 BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mục tiêu phát triển bền vững

Đánh giá trách nhiệm với môi trường & cộng đồng xã hội
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MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TRIẾT LÝ KINH DOANH

“Giá trị bền vững cho nhà nông” là triết lý kinh doanh 
của Quảng Bình. Lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam mặc 
dù được coi là tiềm năng nhưng lại chưa phát huy 
được tiềm năng này, nguyên nhân phần lớn do nông 
dân chưa có trong tay vật tư nông nghiệp tốt nhất với 
giá thành hợp lý. Quảng Bình nỗ lực giải quyết vấn đề 
này thông qua việc tập trung phát triển sản phẩm vật 
tư nông nghiệp chất lượng cao, xanh, sạch, và kết nối 
đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp, qua đó 
giúp nâng cao giá trị sản phẩm và hướng tới một nền 
nông nghiệp phát triển bền vững ở Việt Nam.  

Với triết lý kinh doanh như vậy, Quảng Bình cũng thể 
hiện được “Trách nhiệm xã hội” của mình thông qua 
việc nỗ lực để góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng 
cao chất lượng sống và tiến tới làm giàu cho nông 
dân Việt Nam.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh 
vực thương mại phân bón, hóa chất, QBS nhận thức 
rõ các trách nhiệm của mình trong việc thực hiện sản 
xuất kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường, tạo ra 
các sản phẩm an toàn, chất lượng. Quảng Bình luôn 
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cam kết 
tạo nên sản phẩm chất lượng cao - thân thiện môi 
trường nhằm góp phần cho sự phát triển bền vững 
của nền nông nghiệp Việt Nam. Công ty đã đề ra các 
mục tiêu như sau:

- Tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao 
trong quá trinh sản xuất phân bón nhằm tạo ra các 
sản phẩm phân bón chất lượng nhất tới tay người 
nông dân.
- Nghiêm túc thực hiện các quy định Pháp luật về môi 
trường trong việc xử lý các chất thải trong quá trình 
sản xuất.
- Hỗ trợ bà con nông dân xung quanh nhà máy các 
sản phẩm phân bón phù hợp với cây trồng, góp phần 
phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong khu 
vực.
- Cùng các chuyên gia nghiên cứu, nâng cao hiệu quả 
dây chuyền máy móc sản xuất, giảm thiểu tối đa sức  
lao động, tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao công suất nhà 
máy, chất lượng sản phẩm.
- Xây dựng nhà ở cho CBCNV ở xa, xây dựng môi 
trường làm việc thông thoáng, đảm bảo tận dụng tối 
đa nguồn ánh sáng và gió tự nhiên nhằm giảm thiểu 
tiêu hao năng lượng chiếu sáng, điều hòa; đảm bảo 
an toàn vệ sinh trong lao động và sinh hoạt.

“Giá trị bền vững cho nhà nông”

Quang Binh JSC 77
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ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM
VỚI MÔI TRƯỜNG & CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

Với dây chuyền sản xuất tiên tiến, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, có hệ thống lọc bụi tay áo đảm bảo việc 
phối trộn sản phẩm NPK Đình Vũ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. 
Công nghệ sản xuất không thải bụi, không nước thải, không khí thải hay hóa chất ra môi trường. Tuy nhiên, để đảm 
bảo tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, Ban lãnh đạo Công ty và Nhà máy đã lập cam kết bảo vệ môi trường, 
xây dựng hệ thống bể lọc nước thải sinh hoạt chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra ngoài, chất thải rắn được tiêu hủy 
theo đúng quy định.

Công ty sử dụng công nghệ tạo hạt mang tính chất cơ lý, khi trộn các thành phần với nhau ở nhiệt độ thường và có 
phun nước tạo ấm để tạo thành các phần kết dính với nhau thành hạt, không xảy ra phản ứng hóa học nào, vì vậy 
không phát thải các thành phần gây ô nhiễm ra môi trường.

Tuy nhiên sau khi tạo hạt phải sấy khô nên có sử dụng lò đốt than, khí thải chủ yếu là CO2 và bụi. Phần xử lý bụi 
được sử dụng bằng công nghệ lọc tay áo, đây là công nghệ xử lý bụi tiên tiến nhất hiện nay, hồi được sẽ quay trở 
lại tạo hạt vì đây chính là nguyên liệu. Phần khí CO2 trước khi thải ra ngoài được hấp thụ bởi hệ thống ventury đảm 
bảo các nồng độ cho phép trong khí thải, không gây ảnh hưởng đến đời sống dan cư xung quanh

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG

TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty phối hợp với các ban ngành, tổ chức như Cục thuế, VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp, PCCC,… để tổ chức 
các buổi học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về các vấn đề như vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, 
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về thuế, lao động, kê khai hải quan, nghiệp vụ xuất nhập khẩu,… Bên cạnh đó, 
Công ty còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Tổ chức các chương 
trình nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên Công ty như: sinh nhật, 8/3, 20/10, lễ chùa, du lịch, 
thi văn nghệ,…

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐÒNG XÃ HỘI

Nhân dịp Tết Đinh Dậu, Công ty CP XNK Quảng Bình trao 113 suất quà cho người có công với cách mạng tại xã 
Đông Sơn, Hòa Bình, Tân Dương (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng – 60 suất), phường Hạ Lý, Trại Chuối (quận 
Hồng Bàng, TP Hải Phòng – 53 suất). 

Công ty phối hợp với chùa Hồng Phúc (Phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) tổ chức đến thăm và trao 
quà tại Trung tâm  điều dưỡng tâm thần huyện Vĩnh Bảo. 

Ngày 23/09/2017, đoàn từ thiện công ty CP XNK Quảng Bình trao hơn 500 suất quà cho các gia đình bị thiệt hại 
tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nhằm kịp thời ủng hộ miền Trung khắc phục hậu quả sau cơn 
bão số 10. 

Bên cạnh đó Tổng Giám đốc Công ty đã dành tặng 14 trường hợp gặp hoàn cảnh hết sức khó khăn được đăng tải 
trên chuyên mục Nhân ái - báo điện tử Dân trí (dantri.com.vn) tổng số tiền là 41.000.000 đồng. Ngoài ra, công 
ty còn đến thăm trực tiếp một số gia đình và thường xuyên hỏi thăm, cập nhật tình hình các trường hợp có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Đã được kiểm toán
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Số điện thoại: (+84) 225.626.3333
Số fax:  (+84) 225.353.3679
Website:  quangbinhjsc.com.vn
Địa chỉ:    Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình


