
BÁO CÁO 
THƯỜNG NIÊN 2020

Số 22 Đường Lý Tự Trọng, P Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3829 6620 - 3822 5373

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM



MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5

33

61

75

85

101



THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát 7

Quá trình hình thành và phát triển 9

Các giải thưởng tiêu biểu 11

Ngành nghề và Địa bàn kinh doanh 13

Sơ đồ tổ chức 19

Định hướng phát triển 25

Các nhân tố rủi ro 29



7 |Báo cáo thường niên 2020 www.sochemvn.com | 8 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

  Tên giao dịch    CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

  Tên viết tắt    HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

  Tên Tiếng Anh    SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

  Mã chứng khoán    CSV

  Vốn điều lệ    442.000.000.000 đồng

  Trụ sở chính    Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại    (028) 3829 6620 - 3822 5373

  Fax    (028) 3824 3166

  Email    sbcc@sochemvn.com

  Website    www.sochemvn.com

   0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp 

lần đầu ngày 24/09/2003, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 14/10/2019

 Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1976

Công ty Hóa chất cơ bản miền 

Nam được thành lập vào ngày 

21/07/1976 theo Quyết định số 

240/HC của Tổng Cục Hóa Chất 

bao gồm 04 đơn vị trực thuộc là 

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa 

(VICACO), Nhà máy Hóa chất Tân 

Bình (COPHATA), Nhà máy Hóa 

chất Đồng Nai và Nhà máy Hóa 

chất Thủ Đức. Để đáp ứng nhu cầu 

nghiên cứu sản xuất và phát triển, 

Công ty thành lập thêm một số đơn 

vị như: Mỏ Bauxit Bảo Lộc (ngày 

26/11/1976), Xưởng Nghiên cứu 

Thực Nghiệm (ngày 09/9/1982) 

và Xưởng Cơ Điện và chống ăn 

mòn (ngày 30/8/1985).

1993

Chuyển từ doanh nghiệp nhà 

nước thành Công ty Hóa chất 

Cơ bản Miền Nam do trọng 

tài kinh tế TP.HCM cấp số 

đăng ký kinh doanh 102408 

vào ngày 05/03/1993. 

2003

Lần đầu tiên Công ty được 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 

giấy chứng nhận kinh doanh 

số 4104000071 vào ngày 

24/3/2003. Đây là tiền đề 

cho bước ngoặt thay đổi 

sang hình thức hoạt động 

một thành viên của Công 

ty với tên gọi chính thức là 

Công ty TNHH MTV Hóa chất 

Cơ bản Miền Nam.

2004

Thành lập Nhà máy 

Phốt Pho Việt Nam 

(Nay là Công ty Cổ 

phần Phốt Pho Việt 

Nam).

2009

Thành lập Nhà Máy 

Hóa Chất Tân Bình 2. 

2012

Thủ tướng Chính 

phủ chỉ đạo việc tái 

cơ cấu Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam, theo 

đó Công ty TNHH 

MTV Hóa chất Cơ 

bản Miền Nam được 

chuyển đổi sang 

mô hình Công ty Cổ 

phần.

2013

Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam ký quyết 

định số 248/QĐ-

HCVN về việc phê 

duyệt phương án 

chuyển Công ty TNHH 

MTV Hóa chất Cơ bản 

Miền Nam thành Công 

ty Cổ phần Hóa chất 

Cơ bản Miền Nam.

2014

Công ty chính thức 

hoạt động với tên 

gọi Công ty Cổ phần 

Hóa chất Cơ bản 

miền Nam từ ngày 

01/01/2014.

Từ sau cổ phần hoá 

Công ty bước vào giai 

đoạn phát triển ổn 

định. Đây là thời gian 

Công ty nhanh chóng 

đẩy mạnh đầu tư máy 

móc thiết bị mới, mở 

rộng nhà máy nhằm 

chuẩn bị cho giai 

đoạn phát triển tiếp 

theo khi kinh tế đất 

nước hội nhập sâu 

rộng, phát huy hết 

công suất đáp ứng 

nhu cầu thị trường. 
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329 Doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa 

vụ công bố thông tin năm 2020

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

2000

Huân chương lao động hạng 3

2015

Bằng khen của Bộ Công thương 

Chứng nhận Doanh nghiệp vì Người lao động

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

2016

2017Huân chương lao động hạng 1

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam

2018

Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

2019

2004

Huân chương lao động hạng 2

Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Là một trong năm đơn vị thành viên thuộc Tập 

đoàn Hóa chất Việt Nam có lợi nhuận cao nhất

Cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Cờ thi đua của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

2020

2015

Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2017 

Top 50 sản phẩm vàng Việt Nam năm 2017 

Top 50 thương hiệu vì môi trường năm 2015 
2016

2017

Top 10 thương hiệu uy tín ngành Hóa chất Việt 

Nam năm 2016 do người tiêu dùng bình chọn 

(nhóm ngành hóa chất cơ bản) 

Top 50 thương hiệu vì môi trường xanh quốc gia 

năm 2016 

Chứng nhận Nhãn hiệu được tin cậy năm 2016 

2018

Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 

2018 

Chứng nhận Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam 

năm 2018 

Chứng chỉ “Trusted Green: Chỉ số tín nhiệm xanh 

2018” 

Chứng nhận Thương hiệu vàng Việt Nam 2019

2019

2020

Các chứng chỉ được công nhận 
Các giải thưởng tiêu biểu 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

   STT Tên ngành

1 Sản xuất hóa chất cơ bản. Chi tiết: Sản xuất sản phẩm ngành hóa chất. (trừ hóa chất có tính độc 

hại mạnh, không sản xuất hóa chất tại thành phố Hồ Chí Minh)

2 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất hóa chất trong 

lĩnh vực công nghiệp, sản xuất hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm (không hoạt động 

tại trụ sở)

3 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Khai thác và chế biến khoáng sản bauxite 

(không hoạt động tại trụ sở)

4 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Chế biến các sản phẩm muối dùng 

trong thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)

5 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất trong lĩnh 

vực công nghiệp; bán buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm.

6 Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh)

7 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. 

Chi tiết: các hoạt động nghiên cứu thử nghiệm và dịch vụ khác.

   STT Tên ngành

1 Sản xuất máy chuyên dụng khác 

Chi tiết: - Sản xuất vật tư, thiết bị ngành hóa chất (không hoạt động tại trụ sở); - Gia công, chế 

tạo, lắp đặt thiết bị chuyên dùng, đường ống công nghệ và đường ống dùng trong ngành cấp 

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

đúc)

2 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt thiết bị chuyên dùng, đường ống 

công nghệ và đường ống dùng trong ngành cấp thải nước công nghiệp (không chịu áp lực-trừ 

tái chế phế thải kim loại, xi mạ điện, luyện kim đúc)

3 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, 

thiết bị ngành hóa chất

4 Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Nghiên cứu, thiết kế dây chuyền sản xuất hóa chất; 

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

5 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng: Vận tải 

hàng hóa bằng ô tô bồn chở chất lỏng; Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng chở hóa chất

6 Sửa chữa và bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn (Chi tiết: Sửa chữa các thùng, bể chứa, 

containner bằng kim loại; Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống; Sửa chữa hàn cơ động)

7 Sửa chữa máy móc và thiết bị (Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp: 

sửa chữa và bảo dưỡng máy bơm và thiết bị có liên quan; sửa chữa van; sửa chữa và bảo 

dưỡng hệ thống bánh răng và các bộ phận chuyển động của xe)

8 Sửa chữa thiết bị điện (Chi tiết: sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, máy biến 

thế phân loại và máy biến thế đặc biệt; sửa chữa và bảo dưỡng mô tơ điện, máy phát điện; 

sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển đổi; sửa chữa và bảo dưỡng các rơ 

le và bộ điều khiển công nghiệp; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng; sửa chữa và 

bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị không dẫn điện để dùng cho các mạch điện)

9 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Chi tiết: Sản xuất thùng, bể 

chứa và dụng cụ chứa tương tự bằng kim loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất)

10 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng (Chi tiết: Sản xuất, tập trung và phân phối hơi nước 

và nước nóng để đốt nóng, cung cấp năng lượng và các mục đích khác)

Ngành nghề kinh doanh chính Ngành nghề kinh doanh có liên quan
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Xút (NaOH) 

Công dụng chính: Lọc dầu, 

dệt, thực phẩm, Javel; sản 

xuất hóa chất: Al(OH)3,...

CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT

Clo lỏng (Cl2)

Công dụng chính: Xử lý 

nước, Javel...

Javen (NaClO)

Công dụng chính: Xử lý 

nước, công nghiệp giấy, 

dệt,...

Phốt pho vàng (P4)

Công dụng chính: Sản xuất 

H3 PO4, các muối Photphat,...

Axit Clohydric (HCl) 

Công dụng chính: Dùng trong 

ngành thép, dệt nhuộm, sản 

xuất chitin-glucosamine.

Axit Photphoric (H3PO4) 

Công dụng chính: Sản xuất 

phân bón, xử lý nước, phụ gia 

trong ngành thực phẩm.

Chế phẩm diệt khuẩn 

Chloramine B

Công dụng chính: Diệt 

khuẩn, khử trùng bề mặt 

– nơi virus acó xu hướng 

hoạt động mạnh – kể cả 

virus Corona mới.

PAC

Công dụng chính: Xử lý nước.Axit Sunfuric (H2SO4) 

Công dụng chính: Dùng để sản 

xuất phân bón, phèn nhôm, ... 

dùng làm chất điện giải trong 

bình acquy, axit chì.
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ĐỊA BÀN KINH DOANH

     Công ty tiêu thụ rộng khắp ở các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ và 

Thành phố Hồ Chí Minh với đa dạng các loại sản phẩm hóa chất cơ bản. Hiện nay Công ty đang từng 

bước mở rộng thị phần ra các nước trong khu vực.

MIỀN TRUNG - 
TÂY NGUYÊN 

MIỀN TÂY NAM BỘ
TP. HỒ CHÍ MINH
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

PHÒNG 
KẾ HOẠCH 

KINH DOANH

PHÒNG 
NHÂN SỰ 

HÀNH CHÍNH

PHÒNG 
KẾ TOÁN TÀI 

CHÍNH 

PHÒNG 
AN TOÀN & 

MÔI TRƯỜNG

PHÒNG
CÔNG NGHỆ 

THIẾT BỊ

PHÒNG
ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG

PHÒNG
ĐIỆN - ĐL - ĐK

NHÀ MÁY 
HÓA CHẤT
 BIÊN HÒA

NHÀ MÁY 
HÓA CHẤT

 TÂN BÌNH 2

NHÀ MÁY 
HÓA CHẤT 
ĐỒNG NAI

CHI NHÁNH 
TÂN BÌNH

MỎ BÔ - XÍT 
BẢO LỘC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Các đơn vị trực thuộc 

• Địa chỉ: Đường 5, KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai. 

• Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất Xút – Clo và các 

chế phẩm liên quan, phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp sản xuất. 

Sản phẩm của Nhà máy cung ứng chủ yếu cho thị trường phía Nam.

• Địa chỉ: 139 Phan Huy Ích, Tân Bình, TP.HCM. 

• Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh các sản 

phẩm Hydroxyt nhôm, Axit Sunfuric. Sản phẩm của Chi nhánh được 

ứng dụng trong nhiều ngành như: Công nghệ điện tử, sản xuất bình 

ắc quy, sản xuất giấy, phân bón, phèn lọc nước, xử lý nước…

Nhà máy Hóa chất 

Đồng Nai

Nhà máy Hóa chất 

Biên Hòa

Chi nhánh Tân Bình

• Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai. 

• Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất H3PO4 kỹ thuật, 

H3PO4 thực phẩm và các sản phẩm gốc phốt phát. Sản phẩm của 

Nhà máy chủ yếu trong các ngành: Tinh luyện đường, sản xuất phân 

bón vi lượng chất lượng cao, chế biến thức ăn gia súc, sản xuất thực 

phẩm, mỹ phẩm, nước giải khát, bia…
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• Địa chỉ: 62 Lý Thường Kiệt, Bảo Lộc, Lâm Đồng. 

• Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Khai thác quặng Bauxit 

nguyên khai 38% Al2O3. Hiện đang ngưng sản xuất, làm thủ tục 

đóng cửa mỏ.

• Địa chỉ: Đường 5, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai. 

• Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất H2SO4 và phèn 

nhôm. Sản phẩm của nhà máy cung ứng chủ yếu cho thị trường 

phía Nam

• Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 6, Đồng Nai. 

Mỏ Bauxit Bảo Lộc

Nhà máy Hóa chất 

Tân Bình 2

Nhà máy Hóa chất 

Nhơn Trạch(*)

(*) Công ty đang lập dự án di dời Nhà máy Hóa chất Biên Hòa, Nhà máy Hóa chất Đồng Nai, 

Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 về Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

Công ty con

Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam:

• Địa chỉ: KCN Công nghiệp Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai.

• Tỷ lệ góp vốn: 65,05%

• Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phốt pho vàng.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ 

đông, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước; 

Từng bước mở rộng thị trường, đẩy mạnh 

hoạt động kinh doanh, tạo việc làm và thu 

nhập cho người lao động;

CHIẾN LƯỢC

01 02

0304

Hướng đến sản xuất đảm bảo an toàn, 

thân thiện môi trường và giữ gìn nguồn tài 

nguyên thiên nhiên quý giá.

Xây dựng và giữ vững thương hiệu, đồng 

thời mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh 

vực hoạt động khác mà Công ty đang có ưu 

thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn 

định, lâu dài, vững chắc;

Đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến, phát triển và 

sản xuất nhiều loại sản phẩm hóa chất đa 

dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng khách 

hàng khác nhau và đem lại lợi ích thiết thực 

cho xã hội và cộng đồng;

Khai thác thị trường theo chiều rộng 

(phát triển mạng lưới đại lý, mạng lưới 

phân phối đối với các sản phẩm hiện 

có) và chiều sâu (phát triển thêm khách 

hàng ở thị phần hiện tại).

• Tăng cường công tác nghiên cứu và phát 

triển sản phẩm để sản xuất ra những sản 

phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường;

• Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm 

vào một số sản phẩm hóa chất cơ bản có lợi 

thế cạnh tranh gắn với mục tiêu bảo vệ môi 

trường;

• Tạo sự khác biệt thông qua năng lực cốt lõi: 

Hệ thống quản lí môi trường theo tiêu chuẩn 

ISO 14001.

Chiến lược sản phẩm:Chiến lược thị trường:

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Các mục tiêu chủ yếu để hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững dài hạn của công ty, bao gồm: 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đối với người lao động:

• Công ty luôn tạo điều kiện để công nhân viên trong Công ty được thụ hưởng các chính sách đãi 

ngộ, phúc lợi tốt nhất để thúc đẩy tinh thần làm việc của người lao động và tạo sự gắn kết lâu dài 

với tập thể. 

• Theo đó, người lao động luôn được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp... theo đúng quy định. 

• Đồng thời Công ty luôn tạo cơ hội để công nhân viên được thăng tiến một cách công bằng.

Với triết lý kinh doanh “Chất lượng sản phẩm tốt là nền tảng cho sự tồn tại 

và phát triển của Công ty”, mục tiêu hàng đầu của Công ty là thỏa mãn nhu 

cầu của khách hàng, lợi ích của khách hàng cũng chính là lợi ích Công ty. 

Vì vậy, Công ty luôn đề ra những kế hoạch phát triển sản phẩm với chất 

lượng hướng đến giá trị lợi ích, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đối với khách hàng:

Đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

Đối với cổ đông:

Công ty luôn cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối 

với môi trường, cộng đồng và xã hội, chung tay góp phần xây dựng 

một xã hội tốt đẹp và phát triển bền vững.

Quản lý, sử dụng, đầu tư vốn hiệu quả với mục đích nhằm tối ưu hóa lợi ích 

lâu dài của cổ đông.
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CÁC RỦI RO

Tốc độ tăng trưởng GDP có ảnh hưởng trực tiếp 

đến các ngành nghề trong nền kinh tế và ngành 

hóa chất là một trong những tác nhân bị ảnh 

hưởng. Khi nền kinh tế tăng trưởng, nhu cầu hóa 

chất trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp 

và tiêu dùng cũng tăng và ngược lại, do đó sẽ tác 

động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam 

(CSV) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản 

phẩm hóa chất với các sản phẩm tiêu biểu như: 

Xút (NaOH), Axit Sunfuric (H2SO4), Axit Clohydric 

(HCl), Axit Photphoric (H3PO4), PAC,... là nguyên 

liệu đầu vào cho nhiều ngành sản xuất thiết yếu 

phục vụ sản xuất và tiêu dùng như phân bón, sơn 

và mực in, thuốc bảo vệ thực vật, chất tẩy rửa, xử 

lý nước, tẩy mạ thép... 

Với ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh, tốc độ tăng 

trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam chỉ còn 

2,91% theo World Bank giảm so với tốc độ tăng 

trưởng GDP năm 2019 là 7,02%. Điều này đã gây 

tác động mạnh tới kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

Biện pháp hạn chế rủi ro

Nhằm hạn chế tác động của rủi ro kinh tế, Công 

ty luôn theo sát, đánh giá thị trường để kịp thời 

đưa ra các chính sách phù hợp với diễn biến 

đang xảy ra. Bên cạnh đó, Công ty cũng tập 

trung nghiên cứu các đối tượng khách hàng, 

giới thiệu sản phẩm, khả năng và năng lực của 

Công ty. Việc này sẽ giúp cho Công ty củng cố 

được thị phần trước các diễn biến tiêu cực có 

thể xảy ra trên thị trường.

Rủi ro kinh tế Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào

Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan Việt Nam, tổng 

số lượng Hóa chất và Sản phẩm hóa chất nhập 

khẩu trong 10 năm trở lại đây luôn tăng và ngày 

càng tạo ra chênh lệch lớn so với tổng sản lượng 

Hóa chất và Sản phẩm hóa chất xuất khẩu. Điều 

này cho thấy sự phụ thuộc lớn vào nguyên liệu 

đầu vào từ nước ngoài của ngành Hóa chất trong 

nước. Một phần nguyên liệu của Công ty như 

Muối công nghiệp, Lưu huỳnh, Barium Chloride 

Dihydrate đều được nhập khẩu từ bên ngoài lãnh 

thổ Việt Nam nên sẽ tạo ra khó khăn trong việc 

kiểm soát chi phí đầu vào. 

Biện pháp hạn chế rủi ro

Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hóa 

chất gần 45 năm, Công ty xây dựng cho mình 

những đối tác chiến lược, đã hợp tác lâu dài 

trong việc cung ứng nguyên liệu chất lượng ổn 

định, giá cả hợp lý. 

Hơn nữa, nhờ sở hữu chu trình sản xuất khép 

kín với công suất lớn, sản phẩm đầu ra của 

dây chuyền này là nguyên liệu đầu vào của dây 

chuyền kia nên giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi 

phí, đa dạng hóa sản phẩm và tăng tính chủ động 

trong nguồn nguyên liệu đầu vào. 

Do đó, với khả năng cung cấp những chuỗi sản 

phẩm đầy đủ, Công ty sẽ hạn chế được các rủi ro 

từ nguyên liệu đầu vào.
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Rủi ro tỷ giá

Vì Công ty có một phần nguyên liệu đầu vào phải nhập khẩu nên sẽ bị ảnh hưởng bởi biến động của tỷ giá 

USD và EUR. Trong năm 2020, đại dịch Corona virus đang khiến cho các quốc gia  trên thế giới phải đưa 

ra các chính sách tiền tệ mới phù hợp để kích cầu nền kinh tế bằng cách bơm một lượng tiền lớn vào thị 

trường. Điều này trong ngắn hạn sẽ giúp cải thiện tình hình kinh tế, tuy nhiên về mặt dài hạn nhiều khả 

năng chính sách này sẽ làm gia tăng lạm phát khiến các quốc gia này phải thay đổi chính sách tiền tệ từ 

nới lỏng sang thắt chặt. Việc này tạo nên sự khó lường trong việc quản trị rủi ro tỷ giá của Công ty. Ngoài 

ra, giá dầu biến động mạnh, Brexit và Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng góp phần làm tăng thêm 

sự khó lường trong việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá của Công ty.

Biện pháp hạn chế rủi ro

Để hạn chế rủi ro tỷ giá, Công ty thường xuyên theo dõi các biến động trên thị trường và từ đó đưa ra 

các kế hoạch kinh doanh, thời điểm mua bán phù hợp. Bên cạnh đó, Công ty có chính sách dự trữ nguồn 

nguyên liệu ít nhất 3 tháng và lưu trữ tại các nhà máy, đơn vị trực thuộc nhằm hạn chế rủi ro.

Rủi ro cạnh tranh

Khan hiếm nguồn cung Hóa chất và Sản phẩm hóa 

chất đã tạo ra cơ hội cho những doanh 

nghiệp hóa chất trong nước nhưng đồng thời cũng 

mang đến thử thách cho các doanh nghiệp này khi 

mà hội nhập kinh tế khiến cho các đối thủ cùng 

ngành bên ngoài lãnh thổ với tiềm lực và kinh ng-

hiệm vượt trội có thể dễ dàng tham gia vào thị 

trường Việt Nam. 

Điều này tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường khiến 

cho Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam 

phải chịu áp lực về giá bán sản phẩm, từ đó ảnh 

hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty.

Biện pháp hạn chế rủi ro

Để duy trì thị phần của mình, Công ty luôn 

nỗ lực tạo mối quan hệ tốt đẹp với các 

khách hàng dựa trên việc kinh doanh theo 

tiêu chí hai bên cùng có lợi, có nhiều ưu đãi 

đối với các khách hàng lâu năm, áp dụng giá 

bán linh hoạt từng thời điểm nhằm tối ưu 

hóa hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, Công 

ty không ngừng đầu tư vào nghiên cứu để 

cung ứng ra thị tường các sản phẩm mới 

đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Bên cạnh những rủi ro đã nói trên, một số rủi ro khác cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra trong các trường hợp 

bất khả kháng như: Thiên tai, lũ lụt, cháy nổ… Những rủi ro này thường rất ít khi xảy ra, rất khó dự báo 

nhưng một khi đã xảy ra thì sẽ để lại hậu quả rất lớn cho Công ty cả về người và tài sản.

Biện pháp hạn chế rủi ro

Nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam luôn chủ động phòng ngừa 

bằng cách mua bảo hiểm cho người lao động và tài sản của công ty.

Rủi ro khác

CÁC RỦI RO
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Tỷ  đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020
% Tăng/
(giảm)

1 Doanh thu thuần 1.566 1.339 -14,49%

2 Giá vốn hàng bán 1.125 975 -13,33%

3 Doanh thu hoạt động tài chính 18 13 -27,77%

4 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 315 226 -28,25%

6 Lợi nhuận trước thuế 315 226 -28,25%

7 Lợi nhuận sau thuế 251 180 -28,25%

8 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng) 5.013 3.636 -27,47%

Trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ra một cú 

sốc lớn làm kinh tế thế giới và thương mại toàn 

cầu suy thoái sâu và nghiêm trọng, nền kinh tế 

Việt Nam năm 2020 tiếp tục duy trì ổn định và 

đạt được mức tăng trưởng GDP dương 2,91%. 

Dịch Covid-19 tuy đã cơ bản được khống chế 

ở Việt Nam nhưng còn diễn biến phức tạp trên 

thế giới làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn 

cầu, ảnh hưởng tới các ngành thương mại, du 

lịch, vận tải, không ít doanh nghiệp rơi vào 

tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất, thu hẹp 

quy mô và tạm dừng hoạt động. 

DOANH THU THUẦN 2020

1.339
Tỷ đồng 

Với sự nỗ lực của Công ty đã duy trì được mức 

doanh thu thuần đạt 1.339 tỷ đồng, tương 

đương giảm 14,49% so với năm 2019, và mang 

về lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng năm 2020. 

Giá vốn hàng bán giảm còn 975 tỷ đồng tương 

đương giảm 13,33% so với năm 2020 do sản 

lượng tiêu thụ giảm.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
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Cơ cấu doanh thu Đơn vị tính: Tỷ  đồng
Đơn vị tính: Tỷ  đồng

Trong năm 2020 cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh giảm 12,81% so với năm 2019. Khó khăn chung của 

thị trường, hoạt động của các ngành như sản xuất thép, dệt nhuộm,… và các ngành sản xuất công nghiệp 

nói chung bị ảnh hưởng đã tác động trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty dẫn đến chi 

phí nguyên vật liệu giảm 25,30% so với năm 2019. Ngoài ra, dưới tác động của dịch bệnh Ban lãnh đạo 

Công ty đã thực hiện theo chỉ thị giãn cách xã hội cho nhân viên làm việc ở nhà đối với nhân viên văn 

phòng và luân phiên ca làm việc đối với nhân viên sản xuất. Theo đó, chi phí nhân công giảm 11,80% so 

với năm 2019.

Cơ cấu chi phí

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % Tăng/ Giảm

1 Doanh thu bán thành phẩm 1.455 1.241 -14,71%

1.1 Xút lỏng NaOH (quy về 100%) 344 244 -28,91%

1.2 Axit Clohydric 111 83 -25,23%

1.3 Clo lỏng 113 127 12,39%

1.4 Silicate 85 76 -10,59%

1.5 Axit Sunfuric 147 54 -63,27%

1.6 Phèn đơn 21 24 14,29%

1.7 Axit Photphoric 40 41 2,5%

1.8 Javel 104 111 6,73%

1.9 PAC 102 112 9,8%

1.10 Phốt pho vàng 271 166 -38,75%

1.11 Các sản phẩm khác 117 203 73,5%

2 Doanh thu bán hàng hóa 105 89 -15,24%

3 Doanh thu cung cấp dịch vụ 7 9 28,57%

Tổng cộng 1.566 1.339 -14,50%

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu nhiều 

ảnh hưởng đáng kể do hầu hết các ngành 

công nghiệp có sử dụng sản phẩm của Công ty 

đều sa sút và thu hẹp sản xuất, nhiều doanh                 

nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa 

do thiếu nguyên liệu cũng như không xuất 

khẩu được sản phẩm dẫn đến doanh thu năm 

2020 giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, 

doanh thu bán thành phẩm đạt 1.241 tỷ đồng 

giảm 14,71% so với năm 2019.

Doanh thu bán hàng hóa giảm 15,24% so với năm 

2019 và doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 9 tỷ đồng 

tăng 28,57% so với năm 2019. Nhờ vào các chính 

sách mua bán hàng hợp lý, nắm bắt cơ hội nhập 

khẩu vật tư, nguyên liệu khi dịch bệnh được kiểm 

soát, duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện 

hữu nên trước tình hình khó khăn chung của nền 

kinh tế, Ban lãnh đạo cùng toàn thể Cán bộ - Công 

nhân viên đã cùng nhau nỗ lực mang lại kết quả 

kinh doanh khả quan trong năm 2020.

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % Tăng/ 
Giảm

Tỷ trọng 
2019

Tỷ trọng 
2020

1 Chi phí nguyên vật liệu 494 369 -25,30% 41,10% 35,22%

2 Chi phí nhân công 178 157 -11,80% 14,79% 14,98%

3 Chi phí khấu hao tài sản cố định 32 46 43,75% 2,66% 4,39%

4 Chi phí dịch vụ mua ngoài 348 322 -7,47% 28,96% 30,73%

5 Chi phí khác 150 154 2,67% 12,49% 14,68%

6 Tổng cộng 1.202 1.048 -12,81% 100% 100%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
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STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu 
(*) Tỷ lệ sở hữu

1 Lê Thanh Bình Tổng giám đốc CN: 1.700
ĐD: 8.840.000

CN: 0.0038%
DD: 20%

2 Đỗ Trung Hiếu Phó Tổng giám đốc 0 0%

3 Võ Đình Thùy Phó Tổng giám đốc 1.200 0,003%

4 Phạm Thị Thu Hằng Kế toán trưởng 850 0,0019%

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Danh sách Ban Điều hành:

Năm sinh 1972
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Mở Tp.HCM
Số cổ phần nắm giữ - Cá nhân1.700 cổ phần, chiếm 0,0038% VĐL

- Đại diện: 8.840.000 cổ phần, chiếm 20% VĐL

Ông LÊ THANH BÌNH - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

10/1995 – 2001 Nhân viên Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

2001 – 12/2013
Phó Phòng; Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty TNHH 
MTV Hóa chất Cơ bản Miền Nam

01/2014 - 04/2015
Thành viên HĐQT; Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty 
Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

05/2015 - 10/2019 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

10/2019 - nay
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất 
Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác

Năm sinh 1970 
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Hóa, Đại học Bách khoa Tp.HCM
Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0%VĐL

Ông ĐỖ TRUNG HIẾU - Phó Tổng Giám đốc

12/1993 – 01/2000
Nhân viên phòng Kỹ thuật Nhà máy Hóa chất Tân Bình - Chi nhánh Công 
ty Hóa chất cơ bản Miền Nam

01/2000 – 09/2006
Phó Phòng; Trưởng Phòng Kỹ thuật Nhà máy Hóa chất Tân Bình - Chi 
nhánh Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản Miền Nam

10/2006 - 08/2018
Trưởng Phòng Công nghệ - Thiết Bị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản 
Miền Nam

09/2018 - 05/2019
Trợ lý Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng Công nghệ - Thiết Bị Công ty Cổ 
phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

06/2019 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác

Năm sinh 1968
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng, Đại học Bách khoa Tp.HCM
Số cổ phần nắm giữ 1.200 cổ phần, chiếm 0,003% VĐL

1999 – 09/2000 Nhân viên phòng Thiết kế, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Long

09/2000 – 02/2006 Nhân viên phòng Cơ điện, Cty TNHH MTV Hóa chất cơ bản miền Nam

02/2006 - 10/2006 Phó phòng Cơ điện, Cty TNHH MTV Hóa chất cơ bản miền Nam

10/2006 - 12/2013 Trưởng phòng Xây dựng, Cty TNHH MTV Hóa chất cơ bản miền Nam

01/2014 - 09/2018 Trưởng phòng Xây dựng Công ty Cổ phần hóa chất Cơ bản miền Nam

09/2018 - 11/2019 Trưởng phòng Đầu tư - Xây dựng Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

11/2019 - 04/2020 Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng, Công ty Cổ phần 
Hóa chất Cơ bản miền Nam

04/2020 - nay Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam

Quá trình công tác

Ông VÕ ĐÌNH THÙY – Phó Tổng Giám đốc
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Năm sinh 1972
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Tài chính kế toán, Đại học Tài chính Kế toán
Số cổ phần nắm giữ 850 cổ phần, chiếm 0,0019% VĐL

03/1995 – 12/2003 Nhân viên phòng Kế toán – Tài chính, Công ty Hoá chất cơ bản miền Nam

12/2003 – 11/2013 Nhân viên Phòng Kế toán – Tài chính, Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản 
miền Nam

12/2013 - 01/2014 Phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính , Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ 
bản miền Nam

01/2014 - 06/2018 Phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính, Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản 
miền Nam

07/2018 - 12/2018 Phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty kiêm Kế toán trưởng Nhà 
máy Hóa chất Biên Hòa

01/2019 - 03/2020 Phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản 
miền Nam

04/2020 - nay Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam 

Quá trình công tác

Bà PHẠM THỊ THU HẰNG - Kế toán trưởng

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu 
(*) Tỷ lệ sở hữu

1 Lê Văn Hùng Chủ tịch HĐQT CN: 2.500 cổ phần; 
ĐD: 11.051.000 cổ phần

CN: 0,0056%; 
ĐD: 25%

2 Lê Thanh Bình Thành viên HĐQT 
kiêm TGĐ

CN: 1.700 cổ phần; 
ĐD: 8.840.000 cổ phần

CN: 0,0038%; 
ĐD: 20%

3 Lê Hoàng Thành viên HĐQT CN: 0 cổ phần 
ĐD: 8.840.000 cổ phần CN: 0% ĐD: 20%

4 Lê Phương Đông Thành viên HĐQT CN: 2.700 cổ phần 
ĐD: 0 cổ phần

CN: 0,006% 
ĐD: 0%

5 Nguyễn Thanh Bình Thành viên HĐQT CN: 5.700 cổ phần 
ĐD: 0 cổ phần

CN:0,013% 
ĐD: 0%

Danh sách Hội đồng Quản trị:

Năm sinh 1963
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Tp.HCM
Số cổ phần nắm giữ Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 11.051.000 CP, chiếm 25% VĐL,  

Sở hữu cá nhân: 2.500 CP, chiếm 0,0056%VĐL

12/1987 – 03/1990 Nhân viên phòng Tổ chức – Lao động – Tiền lương tại Nhà máy Hóa chất 
Đồng Nai, Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

12/1990 – 11/1994 Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

11/1994 – 07/1996 Phó trưởng phòng Kế toán –Tài chính Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

07/1996 – 01/1998 Phó trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

01/1998 – 03/1999 Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

04/1999 – 07/2001 Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

08/2001 – 12/2005 Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản Miền Nam

12/2005 – 12/2010 Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản Miền Nam

12/2010 - 12/2013 Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản  
Miền Nam

12/2013 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

v

Quá trình công tác

Ông LÊ VĂN HÙNG - Chủ tịch HĐQT

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Sơ yếu lý lịch ông Lê Thanh Bình xem ở lý lịch Ban Điều hành.
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Năm sinh 1973
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kỹ thuật Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội; Thạc sỹ Khoa học và 

Kỹ thuật Vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội; Cử nhân Quản trị kinh doanh, 
Đại học Kinh tế quốc dân; Kỹ sư luyện kim, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 8.840.000 cổ phần, chiếm 20%VĐL

Ông LÊ HOÀNG - Thành viên HĐQT

06/1996 – 01/2001 Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Mỏ và Luyện kim

02/2001 – 04/2013
Chuyên viên Vụ Quản lý công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Bộ Công Nghiệp, 
nay thuộc Bộ Công Thương

05/2013 – 02/2018
Phó Trưởng phòng Kế hoạch và chính sách khoa học công nghệ, Vụ Khoa 
học và Công nghệ, Bộ Công Thương

02/2018 – 07/2018
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công 
Thương

08/2018 – 12/2019 Phó Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Thành viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

12/2019 - 08/2020 Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Thành viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

08/2020 - Nay Trưởng Ban Kiểm tra - Pháp chế, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

04/2019 – nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác

Năm sinh 1967
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Bách Khoa Hà Nội Kỹ sư Công nghệ 

hóa học, Đại học Bách Khoa Tp.HCM Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Đại học Kỹ 
thuật Tp.HCM

Số cổ phần nắm giữ Sở hữu cá nhân: 2.700 cổ phần, chiếm 0,006%

Ông LÊ PHƯƠNG ĐÔNG - Thành viên HĐQT

11/1989 – 12/2000 Công nhân viên Nhà máy Hóa chất Tân Bình

12/2000 – 06/2001 Trưởng phòng kỹ thuật Nhà máy Hóa chất Tân Bình

06/2001 – 12/2001 Phó Giám đốc Nhà máy Hóa chất Tân Bình

01/2002 – 12/2002 Quyền Giám đốc Nhà máy Hóa chất Tân Bình

12/2002 – 01/2010 Giám đốc Nhà máy Hóa chất Tân Bình

01/2010 - nay Giám đốc Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2

04/2019 - nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác

Năm sinh  1961
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Tp.HCM; Kỹ sư hóa, 

Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Số cổ phần nắm giữ Sở hữu cá nhân: 5.700 cổ phần, chiếm 0,013% VĐL

10/1987 – 12/1987
Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Hóa chất Tân Bình Công ty Hóa chất Cơ bản 
Miền Nam

01/1998 – 07/1998
Trưởng phòng kỹ thuật Nhà máy Hóa chất Tân Bình Công ty Hóa chất 
Cơ bản Miền Nam

08/1998 – 01/2010
Phó Giám đốc Nhà máy Hóa chất Tân Bình Công ty Hóa chất Cơ bản 
Miền Nam

02/2010 – 04/2011
Kỹ sư phòng Công nghệ - thiết bị Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản 
Miền Nam

05/2011 – 12/2013
Phó trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Công ty TNHH MTV Hóa chất 
Cơ bản Miền Nam

01/2014 – 03/2016
Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản 
miền Nam

04/2019 - nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

v

Quá trình công tác

Bà NGUYỄN THANH BÌNH - Thành viên HĐQT

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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Năm sinh 1974
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế Tp.HCM
Số cổ phần nắm giữ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0%VĐL

Bà ĐỖ THỊ THOA - Trưởng Ban kiểm soát

10/1996 – 04/2016 Nhân viên Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

05/2016 – nay Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu

1 Đỗ Thị Thoa Trưởng BKS 0 0%

2 Lê Tùng Lâm Thành viên BKS 1.500 0,003%

3 Nguyễn Thị Minh Hà Thành viên BKS 0 0%

Danh sách Ban kiểm soát

Năm sinh 1975
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế học, Đại học Kinh tế Tp.HCM; Cử nhân Kế toán, 

Đại học Kinh tế Tp.HCM; Cử nhân Luật, Đại học Luật Tp.HCM.
Số cổ phần nắm giữ Sở hữu cá nhân: 1.500 cổ phần, chiếm 0,0034%

Ông LÊ TÙNG LÂM - Thành viên Ban kiểm soát

08/1997
Chuyên viên Phòng Kế hoạch thị trường Công ty Hóa chất Cơ bản 
Miền Nam

02/1998 – 03/1998
Chuyên viên phụ trách Ban Tài chính Kế toán Nhà máy Hóa chất 
Đồng Nai trực thuộc Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

04/1998 – 09/1999
Trưởng ban Tài chính chính Kế toán Nhà máy Hóa chất Đồng Nai 
trực thuộc Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

10/1999 – 10/2001
Chuyên viên Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Hóa chất Cơ bản 
Miền Nam

01/2002 – 11/2013
Phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty TNHH MTV Hóa 
chất Cơ bản Miền Nam

12/2013
Phó trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Công ty TNHH MTV Hóa 
chất Cơ bản Miền Nam

01/2014
Phó trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Công ty Cổ phần Hóa 
chất Cơ bản Miền Nam

02/2014 - nay
Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Trưởng phòng Nhân 
sự - Hành chính kiêm người được ủy quyền Công bố thông tin 
Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác

Năm sinh  1977
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán Kiểm toán, Đại học Dân lập Phương Đông
Số cổ phần nắm giữ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần; chiếm 0%VĐL

Bà NGUYỄN THỊ MINH HÀ - Thành viên Ban kiểm soát

11/1999 – 03/2013 Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cao su Sao Vàng

04/2013 - nay
Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam

04/2019 - nay
Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản  
Miền Nam

Quá trình công tác

- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ông Võ Đình Thùy.

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán bà Lê Thị Ngọc Diệp.

- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng bà Phạm Thị Thu Hằng.

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2020

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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Số lượng cán bộ công nhân viên

STT Tính chất phân loại Số lượng
(người) Tỷ lệ

A Theo trình độ

1 Đại học, Trên đại học 182 28,44%

2 Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 155 24,22%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 254 39,68%

4 Lao động phổ thông 49 7,66%

B Theo tính chất hợp đồng lao động

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 58 9,06%

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 81 12,66%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn 501 78,28%

C Theo độ tuổi

1 Từ 18 đến 25 tuổi 0 0,00%

2 Từ 26 đến 25 tuổi 74 11,56%

3 Từ 36 đến 45 tuổi 186 29,06%

4 Trên 45 380 59,38%

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Thu nhập bình quân (triệu đồng/
người/tháng)

16,49 17,5 18,06 17,73

Thu nhập bình quân

Chính sách nhân sự 

Công ty luôn coi trọng công tác đào tạo để phát triển và khai thác những tiềm 

năng của nhân sự. Mục tiêu đào tạo về nhân sự của Công ty là giỏi về chuyên môn 

nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc 

và tâm huyết với công việc. 

Về đào tạo

Tìm hiểu nhu cầu đào tạo, lựa chọn phương pháp và mô hình đào tạo phù hợp 

cũng như đánh giá hiệu quả đào tạo được thực hiện bài bản nhằm đảm bảo chất 

lượng của các chương trình đào tạo. 

Theo đó, hàng năm Công ty tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên có cơ hội 

nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng mềm và hiệu quả 

thực hiện công việc, góp phần tăng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công 

ty. Các buổi đào tạo này ngoài mục đích chia sẻ kiến thức, kỹ năng còn giúp tạo 

sự gắn kết và chia sẻ giữa các cán bộ công nhân viên của Công ty.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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Chính sách nhân sự 

Về tuyển dụng

     Công ty luôn chiêu mộ, thu hút những cá nhân có năng lực, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, nhiệt 

tình, siêng năng, sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng hợp tác. Nhân sự được tuyển dụng dựa trên hình 

thức đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp cho từng vị trí. Mỗi vị trí, chức danh công 

việc đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng, có mô tả công việc cụ thể và được thực hiện theo 

đúng quy trình tuyển dụng của công ty. 

     Bên cạnh đó, Công ty cũng đề cao và trân trọng sự đa dạng, luôn tạo môi trường công bằng, không 

phân biệt giới tính, tôn giáo hay quốc tịch...Các cơ hội thăng tiến nghề nghiệp luôn công bằng cho 

mọi đối tượng dựa trên lộ trình nghề nghiệp cụ thể với các tiêu chuẩn rõ ràng.

Về điều kiện và môi trường làm việc, Công ty luôn 

khao khát xây dựng một nơi mà ngoài công việc 

chuyên môn, toàn thể nhân viên đều phải có tinh 

thần đoàn kết, chia sẻ với nhau và cùng nhau phát 

triển. 

Môi trường công việc

Công ty luôn kiên định trong mục tiêu xây dựng và gìn giữ một môi trường làm việc an toàn, thân thiện 

và chuyên nghiệp tạo điều kiện cho các CB-CNV thỏa sức sáng tạo, phát huy năng lực, trình độ của mình 

và hợp tác với nhau hướng tới sự phát triển chung của Công ty cũng như sự phát triển của từng cá nhân. 

Do đặc thù ngành nghề kinh doanh tác động lớn đến sức khỏe con người nên công tác chăm sóc sức khỏe 

người lao động rất được quan tâm. Một môi trường làm việc an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp là điều 

kiện, là cơ sở để Công ty phát triển bền vững, hướng đến vì con người và cộng đồng. Cụ thể các hoạt động 

Công ty đã thực hiện trong năm:

- Trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho người 

lao động ở từng bộ phận, từng công đoạn nhỏ nhất, 

nhằm hạn chế thấp nhất mức tác động của hóa chất 

đến sức khỏe công nhân. 

- Môi trường làm việc được dọn vệ sinh sạch 

sẽ hằng ngày bởi đội ngũ riêng, khuyến khích công 

nhân tự bảo vệ sức khỏe và giữ gìn vệ sinh trong và 

ngoài khuôn viên làm việc. 

- Triển khai chính sách khám tổng quát 

định kỳ và tích cực đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm, chế độ dinh dưỡng.

Để khích lệ, động viên và tưởng thưởng xứng đáng 

cho những nhân viên đóng góp vào sự phát triển của 

Công ty, CSV đã đưa ra nhiều chính sách khen thưởng 

phong phú: 

•         Lương tháng 13. 

•         Thưởng vào các ngày lễ lớn như Tết nguyên đán, 

lễ 30/04-01/05, lễ Quốc Khánh 2/9… 

•           Thưởng hiệu quả công việc theo thành tích mỗi 

cá nhân và đơn vị. 

•          Thưởng tập thể cá nhân giỏi, lao động tiêu biểu. 

•      Thưởng “nóng” cho những thành viên có sáng 

kiến, cải tiến kĩ thuật.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Chỉ 
tiêu Tên công trình, dự án Giá trị kế hoạch 

(triệu đồng)
Giá trị thực hiện 

(triệu đồng)

Tổng số 56.729 45.352

A Công trình chuyển tiếp 39.503 33.225

1 Hệ thống chỉnh lưu 20 KA/520 VDC 19.476 15.599

2 Mua sắm Thiết bị phản ứng sản xuất PAC tại Nhà 
máy Hóa chất Biên Hòa 1.016 1.016

3 Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất 
Biên Hòa 5.128 5.128

3.1 Thanh đồng và dao cắt một chiều kết nối hệ thống 
chỉnh lưu 16KA, BM2.7 4.098 4.098

3.2 Dao cắt trung thế 22 kV 1.030 1.030

4 Hệ thống thiết bị lọc sóng hài 503 -

5 Mua sắm bình điện phân NaOH 13.380 11.482

B Đầu tư mới: 17.226 12.126

1 Mua sắm thiết bị tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa 8.328 5.221

1.1 Bơm xút 32% thành phẩm 1.691 1.155

1.2 Thiết bị làm nguội khí Clo bình BM2.7 2.129 1.106

1.3 Máy biến áp 3 pha 4.508 2.959

2 Thiết bị ép lọc FeCl3 845 748

3 Bơm acid HCl 35% 954 355

4 Bơm axit H2SO4 hệ sấy khô khí Clo 750 578

5 Máy nén lạnh 958 501

Chỉ 
tiêu Tên công trình, dự án Giá trị kế hoạch 

(triệu đồng)
Giá trị thực hiện 

(triệu đồng)

6 Máy đo tỉ trọng 1.466 991

7 Bơm cấp nước lò hơi 370 383

8 Bơm xuất hàng axit H2SO4 442 451

9 Thiết bị trao đổi nhiệt khí 1.549 1.750

10 Bơm tuần hoàn  H3PO4 651 284

11 Xe tải 5 tấn 913 865

Đối với từng dự án Công ty luôn đảm bảo:

• Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản 

phẩm thông qua các giải pháp: Rà soát và cải 

tiến các quy trình kiểm soát chất lượng từ 

nguyên vật liệu, con người, thiết bị, phương 

pháp trên cơ sở hành động phải cụ thể rõ 

ràng; cần thiết và khả thi; 

• Đảm bảo tất cả người lao động am hiểu công 

việc của mình được phân công, làm được và 

tuân thủ thực hiện; Các kết quả chất lượng 

phải được đo lường, được ghi nhận và phân 

tích để cải tiến. 

• Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất 

lượng sản phẩm tại các nhà máy theo các quy 

định của công ty và của tiêu chuẩn sản phẩm để 

đảm bảo chất lượng của sản phẩm phù hợp khi 

giao đến khách hàng.

• Tiếp tục duy trì việc kiểm tra quy định về bảo 

toàn chất lượng sản phẩm của công ty tại các 

đơn vị. 

• Kịp thời ban hành các hướng dẫn quản lý chất 

lượng cho các sản phẩm để cung cấp cho nhà 

máy triển khai thử nghiệm. 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 3,41 3,22

Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,11 2,25

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 26,03% 22,68%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 35,19% 29,34%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay khoản phải thu Vòng 3,89 3,77

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 1,31 1,04

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 16,03% 13,46%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 28,25% 18,58%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 20,99% 14,06%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ 

Doanh thu thuần
% 20,09% 16,88%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu khả năng thanh toán đo lường khả năng trả nợ các khoản nợ ngắn hạn 

của Công ty. Năm 2020, tài sản ngắn hạn của Công ty tăng 5,13% so với năm 

2019, trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 150% so với năm 2019. 

Bên cạnh đó, trong năm khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 343,14% so với 

năm 2019 do nguồn tiền thu được trong năm 2020 Công ty tích lũy cho việc di 

dời; ngoài ra, do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất nên việc thanh toán mua 

nguyên vật liệu giảm. 

Dù vậy, các hệ số thanh toán không biến động nhiều, cho thấy Công ty hoàn toàn 

có khả năng đáp ứng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Chỉ tiêu cơ cấu vốn thể hiện mức độ sử dụng vốn vay của Công ty. Năm 2020, 

tổng nợ của Công ty giảm 34,6 tỷ đồng, tương đương giảm 10,51% so với năm 

2019, chủ yếu do Công ty cơ cấu lại các khoản nợ vay, cụ thể các khoản vay dài 

hạn giảm 53,43% so với năm 2019. 

Trong năm tổng tài sản và vốn chủ sở hữu không biến động nhiều theo đó hệ 

số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm so với năm 2019 lần lượt 

là 22,68% và 29,34%.

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Các chỉ tiêu tài chính
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Vòng quay hàng tồn kho giảm còn 3,77 vòng/năm, tương đương giảm 3,05% so 

với năm 2019. Chủ yếu do giá vốn hàng bán trong năm giảm 13,29% so với năm 

2019. 

Vòng quay tổng tài sản giảm còn 1,04 vòng/năm, tương đương giảm 20,61%. Do 

doanh thu thuần năm 2020 giảm 14,5% so với năm 2019, nguyên nhân vì hầu 

hết các doanh nghiệp ngành công nghiệp có sử dụng sản phẩm của Công ty đều 

sa sút và thu hẹp sản xuất, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc đóng 

cửa do thiếu nguyên liệu cũng như không xuất khẩu, dẫn đến đầu ra của Công ty 

giảm, làm cho doanh thu thuần cũng giảm so với 2019.

Chỉ tiêu năng lực hoạt động

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty năm 2020 giảm so với 

năm 2019. Cụ thể, hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần, và hệ số lợi nhuận 

từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần giảm lần lượt 13,46% và 

16,88%. 

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 

giảm còn 180 tỷ đồng, 

tương đương giảm 28,22% 

so với năm 2019. Nguyên 

nhân là do các đối thủ cạnh 

tranh không ngừng giảm 

giá bán, cạnh tranh gay gắt 

trên thị trường. Vì thế, các 

sản phẩm của Công ty trở 

nên khó bán hơn, giá bán vì 

thế cũng giảm rất nhiều làm 

cho lợi nhuận Công ty giảm.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

STT Đối tượng
Số lượng 
cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL 

(%)

Số lượng 
cổ đông

1 Cổ đông Nhà nước 28.731.000 65,00% 1

2

Cổ đông sáng lập/ Cổ đông FDI                            -   0,00%                     -   

-  Trong nước                            -   0,00%                     -   

-  Nước ngoài                            -   0,00%                     -   

3

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn cổ phần 
trở lên)

                
4.018.104 9,09% 1

-  Trong nước                            -   0,00%                     -   

-  Nước ngoài     4.018.104 9,09% 1

4

Công đoàn công ty        160.000 0,36% 1

-  Trong nước          160.000 0,36% 1

-  Nước ngoài                   -   0,00%                     -   

5 Cổ đông khác   11.290.896 25,55%                1.779 

6
-  Trong nước   10.086.906 22,82% 1712

-  Nước ngoài    1.203.990 2,72% 67

7 TỔNG CỘNG 44.200.000 100%                1.782 

Cơ cấu cổ đông

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA 
CHỦ SỞ HỮU
Thông tin cổ phiếu 

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 44.200.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0

Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000
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b. Tiêu thụ năng lượng:

 - Tiết kiệm năng lượng là mục tiêu mà Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra từ đầu năm yêu cầu các bộ 

phận có liên quan nghiêm túc thực hiện, được theo dõi liên tục thường xuyên để kiểm tra mức độ hoàn 

thành mục tiêu này. 

- Tiết kiệm năng lượng vừa đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia, vừa có thể đảm bảo hiệu 

quả quản lý chi phí cho doanh nghiệp, nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này Ban quản lý của 

Công ty không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu các biện pháp nhằm tiết tiệm nguồn năng lượng sử dụng 

nhưng vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường và liên tục.

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ phụ trách công tác quản lý sử dụng các thiết bị điện của do-

anh nghiệp. Ban quản lý hiểu rất rõ rằng việc có tiết kiệm được tối đa năng lượng hay không tùy thuộc 

rất nhiều vào ý thức và năng lực của các cán bộ kỹ thuật của vì họ nắm rõ tình hình thiết bị cũng như 

trạng thái vận hành của các thiết bị.

- Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ trực tiếp sản xuất, lắng 

nghe và xem xét kỹ lưỡng những ý kiến của công nhân viên trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị để 

nghiên cứu cải thiến quy trình vận hành.

a. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- Đảm bảo cung cấp nguồn nguyên vật liệu kịp thời và đầy đủ cho các công trình, xí nghiệp tránh 

trường hợp dự trữ nguyên vật liệu quá nhiều gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng từng loại vật liệu để đảm bảo chất lượng 

từng sản phẩm vì việc sử dụng những nguồn nguyên vật liệu không đủ chất lượng sẽ gây lãng phí lớn 

nguồn tài nguyên quốc gia. 

- Xây dựng định mức sử dụng từng nguồn nguyên vật liệu cho từng sản phẩm, công trình nhằm 

tiết kiệm chi phí đầu vào, tránh gây thất thoát lãng phí nguồn tài nguyên.

- Tăng cường công tác nghiên cứu đầu tư máy móc, dây chuyền hiện đại nhằm tiết kiệm chi phí 

sản xuất đồng thời giảm thiểu tác động tới môi trường do các thiết bị, máy móc lạc hậu gây ra.

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

c. Tiêu thụ nước: 

- Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước, 

đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị. Tại các thành phố lớn, lượng nước thải chưa qua xử 

lý của hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường 

nguồn nước. Ở khu vực nông thôn, tình trạng ô nhiễm nguồn nước cũng không ngừng gia tăng. Bên 

cạnh đó, việc lạm dụng các chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến các nguồn nước 

ở sông, hồ, kênh, mương bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khoẻ 

của con người.

- Nắm bắt được vấn đề này, để giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến môi trường. 

Công ty luôn tuân thủ đúng luật bảo vệ môi trường, xây dựng nâng cấp hệ thống xử lí nước thải 

trước khi thải ra môi trường, hành động đi đôi với phương châm cùng cộng đồng bảo vệ môi trường 

sống, khuyến khích cán bộ công nhân viên sử dụng tiết kiệm nước.
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d. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ 

môi trường:

- Bảo vệ và sử dụng tài nguyên đất. 

- Công ty tăng cường sử dụng hiệu quả, hợp lý, 

tiết kiệm, đúng mục đích tài nguyên đất đã được nhà 

nước giao quản lý sử dụng như bố trí văn phòng, khu 

vực sản xuất và trồng cây xanh đúng mục đích. 

- Thực hiện sản xuất các sản phẩm không có nguy 

cơ làm suy thoái tài nguyên đất, ngăn ngừa ô nhiễm đất 

bởi các chất thải nguy hại….

e. Chính sách liên quan đến người 

lao động

- Một trong những nhân tố quan trọng đóng góp 

vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là nhân 

lực. Nhận thức được điều đó, Công ty đã đưa triết lý 

quản trị “Chiến lược phát triển không nằm ở doanh thu 

mà khởi nguồn từ con người” lên làm định hướng điều 

hành và quản trị xuyên suốt các năm của Công ty. 

- Công ty xem việc trọng nhân, dụng nhân là mấu 

chốt để xây nên một doanh nghiệp mạnh từ nội lực. Do 

đó, những chính sách ban hành từ Tuyển dụng, Đào tạo, 

Lương - Thưởng - Phúc lợi và Đánh giá hiệu quả công 

việc đều hướng tới “trồng người” vì sự phát triển bền 

vững và lâu dài trên con đường kiến tạo tương lai của 

Công ty. 

- Công ty luôn đầu tư cải thiện môi trường làm việc của cán bộ 

công nhân viên, xây dựng môi trường làm việc thân thiện và bình đẳng, 

góp phần tạo ra lực đẩy gia tăng công suất. Công ty luôn mong muốn trở 

thành một phần trong giai đoạn sống của cán bộ công nhân viên.

- Về tuyển dụng Công ty luôn chú trọng vào công tác xây dựng đội 

ngũ lao động chất lượng. Công ty thực hiện tuyển dụng công khai, rộng 

rãi, không phân biệt vùng miền và các mối quan hệ ưu tiên các ứng viên 

được đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm làm việc trong ngành.

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Mỗi nhân viên có Lộ trình 

thăng tiến và Kế hoạch phát triển nghề nghiệp. Trên mỗi bước đi đó đều 

có sự đồng hành của Công ty qua từng khóa học thiết kế chỉnh chu, hình 

thức phong phú, thu hút, hướng đến mục tiêu ứng dụng cao sau khi học.

- Lương thưởng và phúc lợi: Bên cạnh chính sách lương thưởng 

phù hợp. Công ty còn có các khoản phụ cấp, trợ cấp khác tùy thuộc vào 

vị trí công tác, năng lực làm việc và đóng góp vào kết quả kinh doanh.

f. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng 

đồng địa phương.

Công ty luôn cam kết thực thi chiến lược phát triển bền vững của hệ 

thống trong toàn bộ và xuyên suốt hoạt động sản xuất, kinh doanh 

góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, bao gồm các 

chương trình hỗ trợ người nghèo trong các dịp lễ tết, xây dựng cơ 

sở vật chất y tế, giáo dục, trường học, đường giao thông, hỗ trợ đồng 

bào lũ lụt, hỗ trợ công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất... 

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG
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• Bước sang năm 2020, kinh tế thế giới gặp rất nhiều biến động, từ đầu 

năm đến nay dịch Covid – 19 vẫn diễn ra phức tạp. Với cố gắng nỗ lực của 

toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty nghiên cứu phát triển thành công 

sản phẩm mới Cloramine B và chuẩn bị đưa sản phẩm ra thị trường, góp 

phần phòng, chống dịch Covid-19; 

• Công ty có đội ngũ cán bộ có kỹ năng chuyên môn trình độ cao và kinh 

nghiệm thực tiễn, nhạy bén tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật 

tiên tiến. Chính đội ngũ lao động này đã đóng góp vào tăng trưởng của 

Công ty trong những năm qua.

• Cải tạo, sửa chữa thành công các dây chuyền cũ, nâng cao hiệu quả hoạt 

động và tiết giảm được chi phí.

• Mối quan hệ với các tổ chức tín dụng tốt, thanh toán nợ vay đúng hạn nên 

luôn được các ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để phục 

vụ cho sản xuất kinh doanh.

• Công ty từ trước đến nay luôn có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với khách 

hàng nên dù chiến tranh thương mại và đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng 

xấu đến nền kinh tế nhưng công ty vẫn có một lượng khách hàng ổn định.

• Chất lượng sản phẩm tốt, không ngừng cải tiến và luôn được khách hàng 

tin cậy và đánh giá cao.

Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2020

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Thuận lợi: 
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- Hội nhập sâu rộng vừa tạo điều kiện 

thuận lợi nhưng cũng đặt Công ty đứng trước 

áp lực cạnh tranh lớn. Hội nhập nghĩa là diễn 

biến kinh tế Việt Nam sẽ ngày càng nhạy cảm 

đối với biến động tình hình chung của toàn 

cầu. Một trong các tác động lớn nhất đó là 

tình hình chung của thị trường trong và ngoài 

nước đã làm giá cả vật tư, nguyên liệu chủ yếu 

cho sản xuất biến động liên tục, tăng giảm khó 

lường.

- Thêm vào đó, sự gia nhập của nhiều 

doanh nghiệp với tiềm lực tài chính lớn và 

công nghệ hiện đại là một sự khó khăn thật sự 

đối với các công ty cùng ngành.

Khó khăn: 

- Giá bán thị trường thế giới sản phẩm 

NaOH, H2SO4 giảm sâu, các công ty thương mại 

nhập khẩu với số lượng lớn về cạnh tranh nên 

tình hình kinh doanh các mặt hàng này gặp rất 

nhiều khó khăn, công ty phải giảm mạnh giá 

bán để cân bằng tồn kho – tiêu thụ, duy trì sản 

xuất. Lượng NaOH, H2SO4 tồn kho cao, đa số 

các dây chuyền sản xuất đều không phát huy 

được hết công suất thiết kế;

- Khối lượng sửa chữa lớn, sửa chữa 

thường xuyên nhiều, dẫn đến tăng chi phí và 

ảnh hưởng hoạt động của dây chuyền.

- Việc đầu tư thuê đất và mua sắm các loại máy móc, thiết bị nhằm phục vụ cho dự án di dời 

các nhà máy đến khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 dẫn đến tăng chi phí phân bổ, chi phí lãi vay và 

giảm thu nhập từ lãi tiền gửi.

- Xuất khẩu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các mặt hàng 

cùng loại của Trung Quốc.

- Doanh nghiệp tiếp tục gặp phải những khó khăn trong chính sách:

• Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT làm tăng chi phí cho 

cho Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam

• Sản lượng muối nhập khẩu trong hạn ngạch thấp, doanh nghiệp phải nhập ngoài hạn ngạch với 

mức thuế cao.

• Tình hình giá cước vận chuyển tăng cao ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu sản xuất.

Diễn giải Kế hoạch năm 
2020 Năm 2019 Năm 2020

So sánh

TH 2020/
TH 2019

TH 2020/
KH 2020

Giá trị SXKD 1.670 1.628 1.363 84% 80%

Doanh thu thuần về 
bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

1.643 1.566 1.339 85% 81%

Lợi nhuận sau thuế 205 251 180 72% 88%

Cổ tức 15 25 15 60% 100%

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020 thực hiện:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 là 1.339 tỷ đồng đạt 81% so với kế hoạch 

đề ra. Nguyên nhân, là do năm 2020 với nhiều diễn biến phức tạp do bệnh dịch Covid-19 kéo dài làm cho 

sản xuất kinh doanh một số doanh nghiệp ngành Công nghiệp có sử dụng sản phẩm của Công ty đều sa 

sút, giảm sản xuất, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa do thiếu nguyên liệu cũng 

như không xuất khẩu được sản phẩm. Điều này làm cho việc bán sản phẩm của Công ty trở nên khó khăn 

hơn, giá bán vì thế cũng giảm rất nhiều. 

Bên cạnh đó, còn có sự cạnh tranh về giá đầy khốc liệt với các công ty cùng ngành nên không thể đạt 

được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đề ra. 

Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2020

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Tăng/giảm 
so với 2019

Tỷ trọng 
năm 2019

Tỷ trọng năm 
2020

Tài sản ngắn hạn 742 780 5,13% 58,66% 60,05%

Tài sản dài hạn 523 519 -0,76% 41,34% 39,95%

Tổng tài sản 1.265 1.299 2,69% 100% 100%

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Tăng/giảm 
so với 2019

Tỷ trọng 
năm 2019

Tỷ trọng năm 
2020

Nợ ngắn hạn 217 243 11,98% 65,96% 82,37%

Nợ dài hạn 112 52 -53,57% 34,04% 17,63%

Tổng nợ phải trả 329 295 -10,33% 100% 100%

Tình hình nợ phải trả

Tình hình tài sản Đơn vị tính: Tỷ đồng

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Cơ cấu tài sản

Nhìn chung, tổng tài sản của Công ty tăng 2,69% so với năm 2019. Cơ cấu tài sản 

chuyển dịch theo hướng tăng tài sản ngắn hạn. Cụ thể, tài sản ngắn hạn tăng 38 tỷ 

đồng tương đương tăng 5,13% so với năm 2019, nguyên nhân chủ yếu đến từ các 

khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong năm tăng 150% so với năm 2019. Tài sản dài 

hạn không biến động nhiều so với năm 2019.

Cơ cấu nợ phải trả

Nợ phải trả trong năm xuống còn 295 tỷ đồng, tương đương giảm 10,33% so với năm 

2019. Do tỷ trọng nợ ngắn hạn tăng từ 65,96% năm 2019, lên 82,37% trong năm 

2020 so với nợ phải trả, nguyên nhân từ phải trả người bán ngắn hạn tăng 343,14% 

so với năm 2019. Ngoài ra, nợ phải trả dài hạn giảm còn 52 tỷ đồng, chiếm 17,63% 

trên tổng nợ phải trả, nhằm giảm bớt áp lực lãi vay tài chính do đó trong năm Công 

ty đã thực hiện cơ cấu lại các khoản vay dài hạn.

Tình hình tài chính

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
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Về hoạt động phát triển nguồn nhân lực:

- Công ty không ngừng cải tiến và nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực, từ việc xây dựng 

hệ thống các quy chế, chính sách từ khâu tuyển 

dụng, đào tạo, lương thưởng đến việc triển khai 

các tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân lực tiên tiến 

trên thế giới.

- Bên cạnh việc nâng cao năng lực nhân 

viên, đảm bảo điều kiện an toàn lao động cũng 

là tiêu chí quan trọng trong quản lý nguồn  

nhân lực.

- Chương trình đào tạo, phát triển nhân lực 

luôn được chú trọng: trong năm chi phí đào tạo 

500 triệu đồng.

Về hoạt động Công nghệ thông tin:

         Công ty hiện đang sử dụng phần mềm 

iQuanly (do công ty tự thiết kế) để cập nhật tất 

cả các thông tin liên quan đến khách hàng như: 

thông tin khách hàng, thông tin đơn hàng, báo 

cáo giao dịch, quản lý công nợ, báo cáo doanh 

thu, kế hoạch…

- Hiệu quả thực hiện: thuận tiện cho việc 

theo dõi đơn hàng, theo dõi công nợ, giao hàng 

đúng kế hoạch, đảm bảo thu hồi công nợ đúng 

hạn; hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng.

- Kế hoạch cải thiện: kết hợp phần mềm 

FAST vào hệ thống quản trị khách hàng.

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

Về hoạt động môi trường:

- Không ngừng hoàn thiện và cải tiến, 

áp dụng công nghệ mới nhằm hạn chế chất 

thải có hại trong quá trình sản xuất. Xây dựng 

và duy trì nhà máy sản xuất xanh, sạch, đẹp.

- Chấp hành pháp luật môi trường, kịp 

thời có biện pháp xử lý nhằm bảo đảm môi 

trường sản xuất.

Về chất lượng sản phẩm:

 - Hiện nay công tác kiểm tra chất lượng 

sản phẩm được thực hiện tại các Phòng thí 

nghiệm của các nhà máy trực thuộc Công ty. 

Trong đó có Phòng thí nghiệm của Nhà máy 

Hóa chất Biên Hòa đã được chứng nhận đáp 

ứng tiêu chuẩn ISO 17025:2017 – Yêu cầu 

chung về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu 

chuẩn.

Về hoạt động phát triển sản phẩm:

- Công ty triển khai nghiên cứu sản 

xuất sản phẩm mới có tác dụng khử khuẩn 

diệt khuẩn, góp phần phòng chống dịch bệnh  

Covid  - 19.  Sản phẩm  Bột  khử khuẩn Chloramine 

B đã được sản xuất thành công và chuẩn bị đưa ra  

thị trường.

- Hiện nay một số sản phẩm đã được cải 

tiến chất lượng để phù hợp trong ngành thực 

phẩm như: xút, HCl, MgSO4,  CaCl2 ...

 Các hệ thống quản lý chất lượng đang 

áp dụng tại các đơn vị Nhà máy trực thuộc 

Công ty như ISO 9001 - 2015, ISO 17025 - 

2017, ISO 45001 - 2018, ISO 50001 - 2018, 

ISO 14001 - 2015; PAS 99 - 2012, OHSAS 

18001: 2007, giấy chứng nhận HALAL, 

KOSHER. Đặc biệt hơn, Công ty vừa được 

chứng nhận NSF - Nonfood Compound (hóa 

chất xử lý nước dùng trong hệ thống sản xuất 

thực phẩm) cho sản phẩm PAC 17% được 

sản xuất tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa.
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Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 
2020

Kế hoạch 
năm 2021 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 1.339 1.436

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 180 176

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021  

Trích quỹ đầu tư phát triển Tỷ đồng 100 97

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Tỷ đồng 18 17,6

Chia cổ tức % 15% 10%

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Ban Tổng Giám đốc luôn nhận thức rõ được cơ hội cũng như thách thức mà Công ty đang và sẽ gặp phải, 

từ đó đề ra các giải pháp linh hoạt trong mọi hoạt động của Công ty nhằm kiểm soát có hiệu quả tình 

hình hiện tại, thực thi các chiến lược phù hợp.

• Tích cực tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19, Công ty luôn chuẩn bị sẵn các phương án 

tuyệt đối không có tâm lý chủ quan, lơ là phòng bị.

• Giữ vững mối quan hệ và tập trung vào công tác dịch vụ sau bán hàng đối với các khách hàng hiện 

hữu, đưa ra các chính sách mua bán hàng hợp lý, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

• Tìm hiểu và phát triển hình thức kinh 

doanh qua đại lý để mở rộng quy mô kinh 

doanh, tăng sản lượng tiêu thụ.

• Tìm kiếm cơ hội nhập khẩu vật tư, nguyên 

liệu với giá cả hợp lý để đảm bảo đủ nguyên 

liệu sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, phát 

triển thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu 

các sản phẩm có tiềm năng nhằm cải thiện 

doanh thu và lợi nhuận.

• Nhanh chóng đưa sản phẩm diệt khuẩn 

phổ rộng ra thị trường đóng góp cho công 

tác phòng chống dịch Covid 19.

•  Công ty cố gắng khai thác tối ưu công suất 

các Bình điện phân cũ và mới để đảm bảo 

nhu cầu của thị trường.

• Chấp hành nghiêm túc theo chỉ đạo của 

Chính Phủ, thực hiện Thông tư 11/2019/

TT-BKHĐT; TT04/2017/TT-BKHĐT áp 

dụng trong công tác đấu thầu qua mạng 

nhằm đảm bảo tính minh bạch, tiết giảm 

chi phí, mua sắm vật tư phục vụ sản xuất 

kinh doanh với chất lượng đảm bảo nhất. 
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Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu 

môi trường 

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam 

luôn theo đuổi mục tiêu vì một môi trường 

trong sạch và an toàn hơn cho tất cả mọi 

người. Nhận thức được tầm quan trọng của 

việc bảo vệ môi trường và vấn đề sức khỏe 

cho cộng đồng liên quan đến việc sử dụng các 

sản phẩm hóa chất, công ty đã không ngừng 

đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất tiên tiến, 

giảm thiểu các chất thải phát sinh, nâng cao 

các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghề nghiệp 

cho người sản xuất hóa chất. Có trách nhiệm 

với môi trường và cộng đồng là cam kết hàng 

đầu mà Công ty luôn tuân thủ.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của 

doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Đối với công ty, hoạt động xã hội và những cống hiến 

cho cộng đồng hoàn toàn không nhằm mục đích 

đánh bóng tên tuổi mà xuất phát từ ý thức của một 

tập thể có trách nhiệm muốn đóng góp một phần vào 

sự phát triển phồn vinh của đất nước. Xây dựng và 

phát triển tinh thần trách nhiệm đối với môi trường, 

xã hội và cộng đồng cũng là những viên gạch đầu 

tiên đặt nền móng cho mục tiêu phát triển bền vững 

của Công ty. Tham gia, tài trợ cho các hoạt động xã 

hội, từ thiện, Công ty mong muốn xây dựng nét văn 

hóa hướng thiện, đồng thời nâng cao đời sống tinh 

thần, tạo sự gắn bó và đoàn kết trong toàn thể ban 

lãnh đạo và cán bộ nhân viên, vì mục tiêu ổn định và 

phát triển lâu dài.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

• Công ty luôn bên cạnh giúp đỡ người lao động. Cán bộ quản lý luôn quan tâm tới đời sống của anh 

em công nhân viên; lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ anh em công nhân viên mỗi khi gặp khó khăn 

thiếu thốn.

• Hàng tháng bộ phận nhân sự cập nhật liên tục thông tin về người lao động của Công ty để thực hiện 

báo cáo tăng, giảm về các chế độ bảo hiểm bắt buộc được thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho 

người lao động. 

• Định kỳ, Công ty tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. Sau khi có kết quả, Công ty xem xét, cân 

nhắc để tăng phụ cấp độc hại cho người lao động. 

• Ban quản lý từng bộ phận thường xuyên kiểm tra đột xuất các đơn vị thành viên trong công tác đảm 

bảo an toàn vệ sinh lao động, kịp thời nhắc nhở các trường hợp vi phạm và có biện pháp xử lý nghiêm 

khắc đối với trường hợp tái phạm. 

• Trong năm Công ty đã tiến hành may đồ bảo hộ lao động và quần áo bảo hộ cho công nhân viên; Các 

bộ phận làm trong môi trường độc hại đều được Công ty trang bị vật dụng chuyên dụng nhằm bảo vệ 

sức khỏe cho người công nhân.

• Thực hiện chăm sóc sức khỏe và chế độ phúc lợi cho người lao động như: 

• Tổ chức khám sức khỏe đình kỳ 01 năm tối thiểu 01 lần cho người lao động, khám bệnh nghề nghiệp, 

ký hợp đồng y tế với các đơn vị y tế hỗ trợ cấp cứu tại các đơn vị. 

• Duy trì việc tổ chức thăm hỏi hiếu, hỉ, thăm hỏi thân nhân người lao động khi có hiếu sự. 

• Hàng năm, thực hiện trao thưởng cho các em học sinh là con em của nhân viên đạt thành tích tốt 

trong học tập. 

• Duy trì việc tổ chức nghỉ mát hàng năm cho cán bộ, công nhân viên; tổ chức tham quan nghỉ dưỡng 

cho lao động đạt thành tích lao động tốt trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được phát 

động từ đầu năm.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY
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Hiệu quả hoạt động kinh doanh:

Quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh năm 2020 mặc dù vẫn gặp phải nhiều 

khó khăn do đặc điểm cạnh tranh vẫn tồn tại 

trong ngành. Bên cạnh đó, Hoạt động kinh 

doanh của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng đáng 

kể do hầu hết các ngành công nghiệp có sử dụng 

sản phẩm của Công ty đều sa sút và thu hẹp sản 

xuất, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng 

hoặc đóng cửa do thiếu nguyên liệu cũng như 

không xuất khẩu được sản phẩm trong đó ảnh 

hưởng nặng nhất là các ngành sản xuất thép, 

nước giải khát, dệt nhuộm, thủy sản, điện tử, vật 

liệu xây dựng…

Mặt khác, các đối thủ cạnh tranh cũng không 

ngừng giảm giá bán, cạnh tranh gay gắt trên thị 

trường. 

Vì thế, các sản phẩm của Công ty trở nên khó 

bán hơn, giá bán vì thế cũng giảm rất nhiều. Tuy 

nhiên với những nỗ lực, chỉ đạo kịp thời từ Hội 

đồng quản trị cùng sự triển khai đồng bộ, nhất 

quán trong công tác thực hiện của Ban Tổng 

Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ liên quan.

Hoạt động nghiên cứu và phát triển:

Hoạt động tổ chức sản xuất:

Công tác tổ chức sản xuất Phối hợp chặt chẽ giữa Công ty và các nhà máy sản xuất nhằm đảm bảo 

thực hiện tốt các đơn đặt hàng, và giao hàng kịp thời gian cho khách hàng. 

Công ty luôn thực hiện đồng bộ giữa nhu cầu của khách hàng đối với nguồn cung ứng vật tư và bố 

trí máy móc thiết bị nhằm cung cấp đầy đủ sản phẩm cho khách hàng, đồng thời giảm được chi phí, 

tăng hiệu quả sản xuất cho Công ty.

• Công tác quản lý thiết bị: Chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, lắp đặt các thiết bị đã được đầu tư, 

mua sắm năm 2020; thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đảm bảo năng lực thiết bị, đáp ứng 

nhu cầu sản xuất.

• Công tác nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Tiếp tục nghiên cứu sản 

xuất thử và đưa ra thị trường chế phẩm diệt khuẩn mới để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thực 

hiện các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu 

quả hoạt động của máy móc, thiết bị...

• Đề xuất mua sắm thiết bị công nghệ cho các dự án đúng kế hoạch.

• Ban hành định mức vật tư, hướng dẫn sản xuất, thông số kỹ thuật kịp thời.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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• Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của đơn vị, tái cơ cấu sản 

xuất, xây dựng bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ; 

• Công tác di dời 3 Nhà máy tại KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai; 

• Công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến hành Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020; 

• Triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2020; 

• Thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 năm 2019 bằng tiền; 

• Thanh toán cổ tức năm 2019 còn lại (đợt 4) bằng tiền.

• Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 đợt 1.

• Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2020 các chỉ đạo của HĐQT tập trung chủ yếu trong lĩnh vực: 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện 

theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản 

trị Công ty… Tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã yêu cầu Ban 

Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho HĐQT về 

việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ và 

khi có yêu cầu.

Căn cứ quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban 

Tổng Giám đốc phải hoạch định, xây dựng và đăng ký kế hoạch, 

nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn của Công ty, của từng đơn vị 

trực thuộc và từng thành viên Ban Tổng Giám đốc bằng văn bản, 

đồng thời phải báo cáo HĐQT các nội dung trên.

Hoạt động giám sát

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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Triển vọng ngành năm 2021 
Cơ hội

• Hiện nay, nhu cầu hóa chất công nghiệp đang tăng trưởng 

mạnh ở các nền kinh tế thị trường mới nổi ở châu Á, tại 

Việt Nam ngành hóa chất vẫn là ngành công nghiệp đóng 

vai trò chủ chốt của nền kinh tế, tạo cơ hội thuận lợi mở 

rộng thị trường.

• Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, 

Công ty đã cho ra mắt sản phẩm chất diệt khuẩn bề mặt, 

chung tay góp sức cùng cả nước chống lại dịch bệnh.

• Ngoài ra, giá HCl, H2SO4, có xu hướng tăng dần trong ngắn 

hạn do thiếu hụt nguồn cung, dự báo tạo điều kiện cho 

Công ty xuất hàng hóa, tăng trưởng doanh thu trong năm 

tới.

Những biến động khó lường trong kinh tế, chính trị trong thời gian tới kèm theo diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh sẽ tạo ra nhiều thách thức mới đối với Công ty:

• Nguồn nguyên liệu trong nước để sản xuất hóa chất vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường nhập 

khẩu. Giá muối công nghiệp và lưu huỳnh đang có xu hướng tăng mạnh ảnh hưởng đến giá 

thành sản xuất của công ty.

• Sự xuất hiện đối thủ mới gia nhập thị trường sản xuất hóa chất cơ bản tại Việt Nam trong thời 

gian tới.

• Cạnh tranh về giá bởi các đối thủ trong và ngoài nước, đặc biệt là Trung Quốc.

• Tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và dịch bệnh Covid-19 tiếp tục gây tác động 

tiêu cực đến nền kinh tế.

Thách thức

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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- Cân đối dòng tiền để tiết giảm chi phí tài chính

- Tìm kiếm, đa dạng hóa các nhà cung cấp nguyên vật liệu để giảm rủi ro 

đầu vào.

- Tiếp tục rà soát, đối chiếu công nợ nhằm hạn chế tình trạng nợ quá hạn 

và nợ phải thu khó đòi;

- Tìm hiểu và xây dựng hệ thống đại lý để mở rộng thị phần tiêu thụ các 

sản phẩm cốt lõi;

- Phát triển các sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng; 

phát triển các sản phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19. 

Định hướng về hoạt động kinh doanh

Công ty tiếp tục tập trung vào các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ lực trong bối 

cảnh bám sát thị trường đầy tính biến động như hiện nay. Đồng thời chuẩn bị các phương án 

sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các dây chuyền máy móc thiết bị hướng đến mục tiêu đẩy mạnh 

sản xuất trong trường hợp nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Các chiến lược cụ thể 

như sau:

 

- Tập trung các công tác sửa chữa lớn, công tác đầu tư đặc biệt là dự án”Đầu tư bình 

điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm” thay thế các bình điện phân cũ, để ổn định 

sản xuất và dự phòng trong trường hợp nhu cầu thị trường gia tăng.

- Đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp để ổn định thị phần.

- Xây dựng hệ thống làm việc online, cải tiến các quy trình làm việc để tiết giảm chi phí 

hoạt động.

- Chủ động cân đối nguồn tài chính, huy động sự hỗ trợ của các tổ chức tín dụng trong 

bối cảnh nền kinh tế biến động và cho dự án di dời trong tương lai; 

- Tiếp tục xây dựng và củng cố chuỗi giá trị để tạo lợi thế cạnh tranh và gia tăng giá trị 

cho khách hàng;

- Không ngừng hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp; 

- Xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo dựng môi trường làm việc 

chuyên nghiệp.

Định hướng về chiến lược

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buối họp 

HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham 

dự họp

1 Lê Văn Hùng Chủ tịch HĐQT 6/6 100%

2 Lê Thanh Bình
Thành viên HĐQT kiêm 

TGĐ
6/6 100%

3 Lê Hoàng Thành viên HĐQT 6/6 100%

4 Lê Phương Đông Thành viên HĐQT 6/6 100%

5 Nguyễn Thanh Bình Thành viên HĐQT 6/6 100%

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày, tháng, năm Nội dung

1 01/QĐ-HĐQT 02/01/2020

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH của bà Lê Thị 

Ngọc Diệp - Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán 

- Tài chính Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

2 24/QĐ-HĐQT 06/01/2020 Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020.

3 31/NQ-HĐQT 07/01/2020

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ 

nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa 

chất cơ bản miền Nam đối với Ông Võ Đình Thùy.

4 32/NQ-HĐQT 07/01/2020

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ 

nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hóa 

chất cơ bản miền Nam đối với Bà Phạm Thị Thu Hằng.

5 91/QĐ-HĐQT 21/01/2020
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án "Mua 

sắm thiết bị tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa". 

6 92/NQ-HĐQT 21/01/2020 Về kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2019 -2024.

7 93/QĐ-HĐQT 21/01/2020

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án 

"Thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 

6, tỉnh Đồng Nai". 

8 97/QĐ-HĐQT 22/01/2020 Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020.

9 98/QĐ-HĐQT 22/01/2020

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 

"Mua sắm hệ thống thiết bị lọc sóng hài tại Nhà máy Hóa 

chất Biên Hòa". 

10 101/QĐ-HĐQT 31/01/2020
Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác Malaysia của 

Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

11 133/QĐ-HĐQT 14/02/2020
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án "Mua 

sắm thiết bị ép lọc FeCl3". 

12 134/QĐ-HĐQT 14/02/2020
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án "Mua 

sắm máy đo tỷ trọng". 

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết:
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STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày, tháng, năm Nội dung

13 135/QĐ-HĐQT 14/02/2020
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án "Mua 

sắm bơm axit H2SO4 - hệ sấy khô khí Clor". 

14 140/QĐ-HĐQT 17/02/2020
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020.

15 172/QĐ-HĐQT 28/02/2020

Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài 

năm 2020 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền 

Nam. 

16 173/QĐ-HĐQT 28/02/2020

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án 

"Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 

100%/năm thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà 

máy Hóa chất Biên Hòa." 

17 174/QĐ-HĐQT 28/02/2020
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án "Mua 

sắm bơm cấp nước lò hơi và bơm xuất hàng axit H2SO4". 

18 185/QĐ-HĐQT 03/03/2020

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án 

"Mua sắm hệ thống quan trắc khí thải tự động tại Nhà 

máy Hóa chất Biên Hòa và Nhà máy Hóa chất Tân Bình 

2". 

19 218/NQ-HĐQT 13/03/2020 Về kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2019 -2024.

20 228/QĐ-HĐQT 17/03/2020
Về việc phê duyệt quỹ tiền lương người lao động năm 

2019. 

21 230/QĐ-HĐQT 17/03/2020
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn năm 

2020. 

22 03/QĐ-HĐQT 19/03/2020

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty 

cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đối với Ông Võ Đình 

Thùy.

23 04/QĐ-HĐQT 19/03/2020

Về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ 

phần Hóa chất cơ bản miền Nam đối với Bà Phạm Thị 

Thu Hằng.

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày, tháng, năm Nội dung

24 262/QĐ-HĐQT 19/03/2020
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án "Mua 

sắm máy nén lạnh". 

25 271/NQ-HĐQT 27/03/2020

Về việc thông qua chủ trương, triển khai quy trình bổ 

nhiệm lại chức danh Phó Trưởng Phòng Công nghệ - 

Thiết bị đối với Ông Huỳnh Phúc Lộc. 

26 276/QĐ-HĐQT 31/03/2020
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án "Mua 

sắm thiết bị trao đổi khí". 

27 341/NQ-HĐQT 06/04/2020
Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020. 

28 381/QĐ-HĐQT 20/04/2020

Về việc cử lại Ông Lê Văn Hùng làm người đại diện phần 

vốn của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam tại 

Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam. 

29 382/QĐ-HĐQT 20/04/2020

Về việc cử lại Ông Lê Thanh Bình làm người đại diện 

phần vốn của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền 

Nam tại Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam. 

30 383/QĐ-HĐQT 20/04/2020

Về việc cử lại Ông Lê Quốc Hùng làm người đại diện 

phần vốn của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền 

Nam tại Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam. 

31 403/QĐ-HĐQT 23/04/2020

Về việc thôi cử Ông Nguyễn Hoài Phú làm người đại 

diện phần vốn của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản 

miền Nam tại Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam. 

32 425/NQ-HĐQT 29/04/2020
Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

33 454/QĐ-HĐQT 07/05/2020
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật "Mua sắm xe 

tải 5 tấn và bơm tuần hoàn axit H3PO4". 

34 477/NQ-HĐQT 12/05/2020

Về việc thông qua bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng 

Phòng Công nghệ - Thiết bị đối với Ông Huỳnh Phúc 

Lộc. 

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày, tháng, năm Nội dung

35 478/QĐ-HĐQT 12/05/2020

Về việc ban hành bộ định mức tiêu hao nguyên nhiên 

vật liệu năm 2020 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản 

miền Nam. 

36 515/NQ-HĐQT 21/05/2020 Về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 3 bằng tiền.

37 517/QĐ-HĐQT 21/05/2020
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật "Mua sắm 

bơm axit HCl 35%". 

38 560/NQ-HĐQT 05/06/2020 Về kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2019 -2024.

39 626/QĐ-HĐQT 19/06/2020
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 

Hóa chất Nhơn Trạch.

40 652/NQ-HĐQT 30/06/2020

Về việc thông qua chủ trương, triển khai quy trình bổ 

nhiệm chức danh Trưởng Phòng Đầu tư - Xây dựng 

Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam. 

41 653/NQ-HĐQT 30/06/2020

Về việc thông qua chủ trương, triển khai quy trình bổ 

nhiệm chức danh Phó Trưởng Phòng An toàn - Môi 

trường Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

42 654/NQ-HĐQT 30/06/2020

Về việc thông qua chủ trương, triển khai quy trình bổ 

nhiệm chức danh Phó Trưởng Phòng Công nghệ - Thiết 

bị Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam. 

43 655/NQ-HĐQT 30/06/2020

Về việc thông qua chủ trương, triển khai quy trình bổ 

nhiệm chức danh Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng 

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa.

44 656/QĐ-HĐQT 30/06/2020

Về việc phê duyệt quyết toán báo cáo kinh tế kỹ thuật 

hoàn thành "Mua sắm thiết bị phản ứng PAC cho Nhà 

máy Hóa chất Biên Hòa". 

45 688/NQ-HĐQT 09/07/2020
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức 

năm 2019 còn lại (đợt 4) bằng tiền

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày, tháng, năm Nội dung

46 689/NQ-HĐQT 09/07/2020

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty 

kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2020.

47 691/QĐ-HĐQT 09/07/2020

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi thưởng 

tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm 

soát năm 2019.

48 779/QĐ-HĐQT 31/07/2020
Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt kế hoạch 

đầu tư xây dựng năm 2020 (điều chỉnh).

49 815/QĐ-HĐQT 10/08/2020

Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt điều 

chỉnh dự án "Đầu tư hệ thống chỉnh lưu 20KA/520VDC 

tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa".

50 835/QĐ-HĐQT 18/08/2020
Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật "Mua sắm hệ thống lọc Clor nước thải".

51 860/QĐ-HĐQT 28/08/2020
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc liên quan đến 

các giao dịch tín dụng tại ngân hàng.

52 893/QĐ-HĐQT 08/09/2020

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dự 

toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu "Tư vấn 

lập báo cáo nghiên cứu khả thi Nhà máy Hóa chất Nhơn 

Trạch".

53 946/QĐ-HĐQT 25/09/2020

Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật "Mua sắm thiết bị làm nguội, ngưng tụ 

hơi PAC".

54 947/QĐ-HĐQT 25/09/2020
Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật "Mua sắm bơm giao hàng PAC, FeCl3".

55 1015/QĐ-HĐQT 14/10/2020
Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật "Mua sắm bơm nước muối bão hòa".

56 1016/QĐ-HĐQT 14/10/2020

Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật "Mua sắm hệ vô khoáng và tháp giải 

nhiệt xút".

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày, tháng, năm Nội dung

57 1022/QĐ-HĐQT 15/10/2020

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh 

định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu 06 tháng cuối 

năm 2020 đối với sản phẩm H2SO4 và hơi bão hòa.

58 1027/QĐ-HĐQT 19/10/2020
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt 

phương án phân bổ chi phí giá thành sản phẩm H2SO4.

59 1050/QĐ-HĐQT 26/10/2020

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tạm dừng 

thực hiện dự án "Mua sắm thiết bị lọc sóng hài tại Nhà 

máy Hóa chất Biên Hòa".

60 1062/NQ-HĐQT 28/10/2020
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả tạm 

ứng cổ tức năm 2020 đợt 1 bằng tiền.

61 1080/NQ-HĐQT 05/11/2020

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ 

trương triển khai quy trình bổ nhiệm chức danh Phó 

trưởng Phòng Đầu tư - Xây dựng.

62 14/QĐ-HĐQT 05/11/2020

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc nghỉ hưu để 

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Nguyễn Hoài 

Phú - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất cơ 

bản miền Nam.

63 1083/NQ-HĐQT 05/11/2020
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kỳ họp thứ 9 nhiệm 

kỳ 2019 – 2024.

64 1104/QĐ-HĐQT 16/11/2020

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành "Mua sắm thiết bị lẻ năm 

2018 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa".

65 1141/NQ-HĐQT 07/12/2020
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kỳ họp thứ 10 

nhiệm kỳ 2019 - 2024.

66 1152/NQ-HĐQT 09/12/2020

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ 

trương triển khai quy trình bổ nhiệm một Phó Tổng 

giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày, tháng, năm Nội dung

67 1153/NQ-HĐQT 09/12/2020

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người 

đứng đầu Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch - Chi nhánh 

Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

68 1228/NQ-HĐQT 28/12/2020

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ 

trương điều động, bổ nhiệm chức danh Phó trưởng 

Phòng Kế toán - Tài chính công ty.

69 1229/QĐ-HĐQT 28/12/2020

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành định 

mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu quý 4 năm 2020 đối 

với sản phẩm FeCl3 40%, PAC 17% và MgSO4.7H2O KT.

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buối họp BKS 

tham dự

Tỷ lệ tham 

dự họp

1 Đỗ Thị Thoa Trưởng BKS 2 100%

2 Lê Tùng Lâm Thành viên BKS 2 100%

3 Nguyễn Thị Minh Hà Thành viên BKS 2 100%

BAN KIỂM SOÁT

Các cuộc họp của Ban kiểm soat

Trong năm 2020, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao 

một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty, trung thành với lợi 

ích của công ty và cổ đông. 

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của 

Công ty, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng phát triển của công ty, Hội đồng 

quản trị đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định mang tính thực thi cao để Ban điều hành triển 

khai thực hiện, mang lại lợi ích chung cho công ty và cổ đông.

Các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc Phiếu xin ý 

kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. 

Ban điều hành đã bám sát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, 

kỹ thuật, chi phí... nhằm thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao. 

Trong năm 2020 không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người liên quan

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

STT Thành viên HĐQT Lương Thù lao Thưởng Ghi chú

Hội đồng quản trị

1 Ông Lê Văn Hùng 618.198.008 120.000.000 458.832.502

2 Ông Lê Phương Đông 261.080.868 96.000.000 250.031.311

3 Ông Lê Thanh Bình 563.353.598 96.000.000 372.623.504

4 Ông Lê Hoàng - 96.000.000 68.000.000

5 Bà Nguyễn Thanh Bình - 96.000.000 58.000.000

Ban kiểm soát

1 Bà Đỗ Thị Thoa 394.174.768 - 205.548.805

2 Ông Lê Tùng Lâm 309.958.915 72.000.000 259.294.904

3 Bà Nguyễn Thị Minh Hà - 72.000.000 61.000.000

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT
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STT Thành viên HĐQT Lương Thù lao Thưởng Ghi chú

Ban điều hành

1 Ông Lê Thanh Bình 563.353.598 96.000.000 372.623.504

Bổ nhiệm 

TGĐ ngày 

01/10/2019

2 Ông Nguyễn Hữu Thọ - - 160.119.956

Miễn nhiệm 

PTGĐ ngày 

01/10/2019

3 Ông Nguyễn Hoài Phú 409.296.112 - 410.551.832

Miễn nhiệm 

PTGĐ ngày 

01/12/2020

4 Ông Đỗ Trung Hiếu 448.111.125 - 237.697.777

Bổ nhiệm 

PTGĐ ngày 

01/06/2019

5 Ông Võ Đình Thùy 337.409.324 - 120.432.480

Bổ nhiệm 

PTGĐ ngày 

01/04/2019

6 Bà Lê Thị Ngọc Diệp 96.722.569 - 263.206.535

Miễn nhiệm 

KTT ngày 

01/04/2020

7 Bà Phạm Thị Thu Hằng 377.804.653 - 134.242.202

Bổ nhiệm 

KTT ngày 

01/04/2020

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT

STT
Người thực hiện 

giao dịch

Quan hệ với 

người nội bộ
Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Lý do tăng, 

giảm

Sổ cổ phiếu Tỷ lệ

1 Lê Văn Hùng Chủ tịch HĐQT

Cá nhân: 2.500 0,006%
Không  

phát sinh

Đại diện Tập đoàn 

Hóa chất Việt Nam: 

11.051.000

25%
Không  

phát sinh

2 Lê Thanh Bình

Thành viên 

HĐQT kiêm                  

Tổng Giám đốc

Cá nhân: 1.700 0,004%
Không  

phát sinh

Đại diện Tập đoàn 

Hóa chất Việt Nam: 

8.840.000

20%
Không  

phát sinh

3 Lê Hoàng
Thành viên 

HĐQT

Đại diện Tập đoàn 

Hóa chất Việt Nam: 

8.840.000

20%
Không  

phát sinh

4 Lê Phương Đông
Thành viên 

HĐQT
Cá nhân: 2.700 0,006%

Không  

phát sinh

5 Nguyễn Thanh Bình
Thành viên 

HĐQT
Cá nhân: 5.700 0,013%

Không  

phát sinh

6 Võ Đình Thùy
Phó                    

Tổng Giám đốc
Cá nhân: 1.200 0,003%

Không  

phát sinh

6.1 Đoàn Thanh Tân
Anh rể Ông Võ 

Đình Thùy
Cá nhân: 100.000 2,25%

Không  

phát sinh

7 Lê Tùng Lâm Thành viên BKS Cá nhân: 1.500 0,003%
Không  

phát sinh

7.1 Lê Quốc Hùng
Em ruột ông Lê 

Tùng Lâm
Cá nhân: 20 0,00004%

Không  

phát sinh

8 Phạm Thị Thu Hằng Kế toán trưởng Cá nhân: 850 0,002%
Không  

phát sinh

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
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Bên liên quan khác Mối quan hệ

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Công ty mẹ

Công ty CP Phân bón Miền Nam Thành viên cùng Tập đoàn

Công ty CP Bột giặt LIX Thành viên cùng Tập đoàn

Công ty CP Pin – Acquy Miền Nam Thành viên cùng Tập đoàn

Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ Thành viên cùng Tập đoàn

Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que Hàn Thành viên cùng Tập đoàn

Công ty CP Hóa chất Việt Trì Thành viên cùng Tập đoàn

Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam Thành viên cùng Tập đoàn

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu chí 

nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của 

công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty 

một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, Công 

ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thông qua 

việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị 

công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn 

cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm  2021
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAMBÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
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