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THÔNG ĐIỆP CỦA 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lời đầu tiên tôi xin thay mặt Ban lãnh đạo 

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX gửi lời cảm ơn 

chân thành và tri ân sâu sắc đến Quý Cổ đông, 

Quý Nhà đầu tư, Quý Khách hàng đã đồng 

hành cùng LIXCO trong thời gian qua.

Thân gửi Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư và Quý Khách hàng,

Thành công của CTCP Bột giặt LIX trong suốt 

chặng đường 48 năm qua chính là thành quả 

của sự lao động, sáng tạo và niềm tin của các 

thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên LIXCO 

và sự ủng hộ, tin tưởng của quý vị khách 

hàng, của cổ đông và các đối tác. Điều đó đã 

góp phần tạo nên những thành tựu đáng tự 

hào của một LIXCO không ngừng đổi mới, xây 

dựng và phát triển vững mạnh.

Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn chung của 

thị trường, bằng định hướng chiến lược đúng đắn 

cùng nỗ lực của đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp 

và tận tâm, Công ty đạt mức tăng trưởng vượt kế 

hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 đã đề ra:

• Doanh thu: 2.902 tỷ đồng

• Lợi nhuận: 292,4 tỷ đồng

Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới với nhiều 

biến động, tốc độ tăng trưởng các quốc gia trên 

thế giới đồng loạt suy giảm, nguyên nhân từ diễn 

biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp. Đây được 

xem là đại dịch nguy hiểm nhất từ trước đến nay, 

ảnh hưởng nghiêm trọng chuỗi giá trị hàng hóa 

trên cả thế giới. Ngoài sức ép từ nền kinh tế giảm 

sút, Công ty còn đối mặt với sự cạnh tranh khốc 

liệt từ các công ty cùng ngành với vốn dồi dào 

nước ngoài.

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh 

tế, LIXCO vẫn xuất sắc hoàn thành tốt kết quả 

hoạt động kinh doanh năm 2020, với doanh 

thu tăng 5% và lợi nhuận tăng 27,13% so với 

kế hoạch đề ra. Đó là nhờ vào sự nỗ lực không 

ngừng nghỉ, tìm tòi nghiên cứu, phát triển thêm 

bộ sản phẩm “On1” có nguồn gốc thiên nhiên, 

thân thiện với  môi trường và người sử dụng, 

đặc biệt nổi bật với dòng sản phẩm gel rửa tay 

khô On1 đồng hành cùng cả nước phòng chống 

dịch bệnh

Và cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi 

trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin 

tưởng ủng hộ LIXCO trong suốt 48 năm qua, Quý 

cổ đông và nhà đầu tư đã đặt niềm tin nơi Công 

ty cũng như toàn thể các cơ quan, bộ ngành các 

cấp đã tạo điều kiện để Công ty phát triển. Sự 

thành công của LIXCO chính là từ sự đóng góp 

của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty. Tôi 

tin rằng với đội ngũ nhân sự đầy kinh nghiệm, 

nhiệt huyết và luôn nỗ lực không ngừng của Công 

ty, năm 2021 sẽ là năm rực rỡ với những thành 

công mới của LIXCO. 

Trân trọng.

ÔNG PHAN THANH BÌNH

Chủ tịch Hội đồng quản trị
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Tên giao dịch:

Mã cổ phiếu:

Vốn điều lệ:

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Website:

Giấy phép chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

LIX

324.000.000.000 đồng

Số 03 - Đường số 02 – Khu phố 4 – Phường Linh Trung – 

Tp. Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam

(028) 38 966 803

(028) 38 967 522 

www.lixco.com

Số 0301444263, đăng ký lần đầu số 4103001845 ngày 

30 tháng 9 năm 2003 và đăng ký thay đổi lần 11 ngày 

02 tháng 02 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ 

Chí Minh cấp.

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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1972 1978 1980 1992

Tiền thân là Công ty 

kỹ nghệ hóa phẩm 

Huân Huân, một 

công ty tư nhân 

được thiết kế theo 

công nghệ của Ý.

Nhà máy được sáp 

nhập vào Nhà máy 

Bột giặt Viso.

Tách khỏi Nhà máy 

Bột giặt Viso và đổi 

tên thành Nhà máy 

Quốc doanh Bột 

giặt Linh Xuân, trực 

thuộc Công ty Bột 

giặt Miền Nam.

Chuyển thành Công 

ty Bột giặt LIX, thuộc 

Tổng Công ty Hóa 

chất công nghiệp và 

Hóa chất tiêu dùng.

1994 2003 2005 2008

Khánh thành Chi 

nhánh LIX Hà Nội tại 

huyện Gia Lâm, TP. 

Hà Nội. Nhà máy có 

công suất 5.000 tấn 

bột giặt/năm.

Chính thức chuyển 

thành Công ty Cổ phần 

Bột giặt LIX với vốn 

điều lệ 36 tỷ đồng 

theo Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh 

số 4103001845 do 

Sở kế hoạch và đầu tư 

Tp.HCM cấp.

Mua lại Nhà máy sản 

xuất bột giặt có công 

suất 30.000 tấn bột 

giặt/năm từ Công ty 

Liên doanh Unilever 

Việt Nam và chuyển 

Chi nhánh LIX Hà Nội 

về trụ sở mới.

Thành lập Chi nhánh 

LIX Bình Dương. Triển 

khai xây dựng nhà 

máy sản xuất chất tẩy 

rửa dạng lỏng có công 

suất 60.000 tấn/năm.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2009 2011 2013 2015

Ngày 10/12/2009 

chính thức niêm 

yết cổ phiếu Công 

ty tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán 

TP. Hồ Chí Minh 

(HOSE). Vốn điều 

lệ 90 tỷ đồng.

Tháng 12/2011 

nhà máy LIX Bình 

Dương đã bắt 

đầu hoạt động 

và cho ra những 

lô sản phẩm đầu 

tiên.

Ký kết hợp đồng gia 

công với Unilever 

đến hết năm 2019. 

Đầu tư trang thiết bị 

hiện đại nâng công 

suất nhà máy sản 

xuất bột giặt tại Thủ 

Đức từ 90.000 tấn/

năm lên 120.000 

tấn/năm.

Tháng 08/2015 

triển khai xây 

dựng Chi nhánh 

LIX Bắc Ninh.

2016

Ngày 15/08/2016: 

Tăng vốn điều lệ lên 

324 tỷ đồng Ngày 

30/12/2016: Khánh 

thành Chi nhánh LIX 

Bắc Ninh.

Nâng công suất của 

nhà máy chất tẩy rửa 

lỏng tại Bình Dương 

từ 60.000 tấn/năm lên 

90.000 tấn/năm.

Công ty đạt thành tích 

xuất sắc công tác bảo 

vệ môi trường ở tỉnh 

Bình Dương. Ngày 

04/10/2018 nhà máy 

LIX Bình Dương được Sở 

Y Tế tỉnh Bình Dương cấp 

chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất mỹ phẩm.

Đầu tư hệ thống 

đóng gói tự động 

tốc độ cao tại xưởng 

sản xuất Bình 

Dương cấp chứng 

nhận đủ điều kiện 

sản xuất mỹ phẩm.

2017 2018 2019 2020

Công ty nghiên cứu và 

cho ra mắt dòng sản 

phẩm mới On1; Đầu 

tư xưởng sản xuất mỹ 

phẩm tại Thủ Đức; Đầu 

tư dây chuyền đóng gói 

tự động hộp bột giặt công 

suất 25.000 tấn/năm; 

Năm 2020 nâng công suất 

chi nhánh Bình Dương 

lên 150.000 tấn/năm.
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Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 

Năm 2004, 2005

Hàng Việt Nam chất lượng cao 

Từ năm 2006 đến 2020

Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam 

Năm 2008

Đạt chứng nhận Chất lượng

ISO 9001:2015 và ISO 22716:2007

TOP 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu 

quả nhất Việt Nam từ năm 2013 đến 2020

TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt 

Nam năm 2016, 2017, 2020

Giấy khen hội chữ thập đỏ Bình Dương

Năm 2020

Giấy chứng nhận hàng Việt Nam chất 

lượng cao do người tiêu dùng bình chọn

 Năm 2020

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Chiến dịch On1 với sản phẩm mới được 

thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội vào 

tháng 3/2021

Năm 2020
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Ngành nghề kinh doanh

 Sản xuất hóa chất cơ bản: Sản xuất các loại hóa chất;

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm 

vệ sinh: Sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp và mỹ phẩm;

Kinh doanh các loại hóa chất, bao bì;

Kinh doanh bất động sản.

Kênh bán hàng truyền thống:

Mạng lưới phân phối rộng khắp và trải đều trong cả 

nước với tất cả hệ thống siêu thị, 72.000 điểm bán hàng 

và 168 nhà phân phối để đưa sản phẩm LIX đến tận tay 

người tiêu dùng. Hiện Công ty cũng đã đẩy mạnh bán 

trên kênh thương mại điện tử và kênh Horeca (khách 

sạn, nhà hàng, quán ăn...).

Kênh bán hàng hiện đại: 

LIXCO hiện đang có mặt tại tất cả các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ lớn trên toàn quốc như 

Co.op Mart, Big C, Mega Market, Lotte, Aeon, Vinmart, Bách Hóa Xanh, Satra, Emart, Lan Chi,... 

Bên cạnh đó, Công ty cũng sản xuất nhãn hàng riêng cho Coop Mart, Big C, Mega Market, Vinmart, 

Lotte, Bách Hóa Xanh.

Thị trường nội địa

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
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Thị trường xuất khẩu

Đặt biệt trong năm 2020, với tình 

hình dịch bệnh covid -19 diễn biến 

phức tạp trên toàn thế giới, Nhu 

cầu nước rửa tay tăng cao, Công 

ty cũng xuất khẩu mặt hàng này 

sang nhiều nước như Anh, Đức, Úc, 

Hong Kong, Singapore, Malaysia, 

Qatar, Iraq, Togo.

Ngoài ra, LIXCO còn sản 

xuất sản phẩm OEM cho 

một số thị trường như 

Nhật, Philippines, New 

Zealand, Úc, Malaysia, 

Đài Loan, Mông Cổ, 

Singapore, Hàn Quốc, 

Pakistan…

Sản phẩm xuất khẩu chủ lực: Bột 

giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, 

nước giặt, nước xả vải, nước tẩy 

toilet, nước tẩy javel… Đối với 

sản phẩm mang nhãn hiệu LIXCO, 

thị trường xuất khẩu chính gồm: 

Cambodia, Philippines, Togo, 

Mông Cổ, Brunei, Libya...

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
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CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT

Với sứ mệnh “Chăm sóc gia 

đình Việt”, LIXCO đã cho ra 

đời các dòng sản phẩm chất 

lượng cao gồm: Bột giặt, 

nước giặt, nước rửa chén, 

nước lau sàn, nước tẩy 

Javel, nước lau kính, nước 

tẩy toilet… mang thương 

hiệu Lix và trở thành người 

bạn quen thuộc trong mỗi 

gia đình Việt Nam.

Hiện Lix xếp vị trí 4/10 

thương hiệu được lựa chọn 

nhiều nhất tại nông thôn và 

5/10 thương hiệu được lựa 

chọn nhiều nhất tại thành thị, 

theo báo cáo Brand Footprint 

lần thứ 8 năm 2020 của Công 

ty nghiên cứu thị trường 

Kantar WorldPanel.

Đặc biệt nổi bật với dòng sản 

phẩm mới “On1” với 3 sản phầm 

gel rửa tay khô, dung dịch rửa tay, 

nước rửa tay, kịp thời đáp ứng 

nhu cầu phòng tránh vi khuẩn, 

dịch bệnh. Bên cạnh đó, Công ty 

bổ sung thêm các sản phẩm nước 

lau nhà, nước rửa chén, nước 

giặt mang thương hiệu “On1” với 

thành phần từ thiên nhiên, an 

toàn cho da nhạy cảm, không chất 

tẩy, không hóa chất độc hại.

Dầu gội tinh dầu Iron & Stone Innovation/ Inspiration

Nước Giặt On1

Gel rửa tay khô On1 

Dung dịch rửa tay On1

Gel diệt khuẩn tay On1

Nước rửa chén tinh dầu Gừng cam 

On1 / Gừng sả On1

Nước lau đa năng On1

Nước rửa chén cho da nhạy cảm On1

Nước lau sàn On1

Nước rửa tay On1

Sữa tắm tinh dầu Iron & Stone Innovation/Inspiration

Năm 2020, LIXCO cho ra đời các dòng sản phẩm mới như:

Gel rửa tay khô Nước rửa tay Gel diệt khuẩn tay

Nước giặt On1 Nước giặt đậm đặc Bột giặt đậm đặc

Nước rửa chén Dung dịch rửa tay Dầu gội đầu Sữa tắm
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A-6, A-12, KCN Đại Đăng, P. Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

50.000m2

300 nhân viên

150.000 tấn/năm

Chất tẩy rửa dạng lỏng

CTCP Bột Giặt Lix chi nhánh tại Bình Dương Công ty TNHH Xalivico

Địa chỉ:

Ngành nghề 

kinh doanh:

Vốn điều lệ

Tỷ lệ vốn góp

Địa chỉ:

Diện tích: 

Nhân viên:  

Công suất:  

Sản phẩm:

Lô II, 1.1, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh.

20.000m2

130 nhân viên

Bột giặt: 50.000 tấn/năm

Chất tẩy rửa lỏng: 15.000 tấn / năm

Bột giặt

Chất tẩy rửa dạng lỏng

CTCP Bột Giặt Lix - chi nhánh tại Bắc Ninh

Địa chỉ:

Diện tích:

 Nhân viên:  

Công suất:  

Sản phẩm:

Số 233 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội

Kinh doanh bất động sản, hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, tổ chức giới 

thiệu và xúc tiến thương mại, quảng cáo, v.v…

500.000.000.000 đồng

26% 

CHI NHÁNH CÔNG TY
CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY LIÊN KẾT, CHI NHÁNH:
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Truon
P

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

Phòng 
kế 

toán

Kế toán 
trưởng

Phòng 
kiểm 
toán 

nội bộ

Phòng 
hành 
chính

Phòng 
nhân 

sự

Phòng 
công 
nghệ 
thông 

tin

Phòng 
kinh 

doanh

Phòng 
xuất 
khẩu

Phòng 
mar-

keting

Phòng 
thiết 

kế

Phòng 
kho 
vận

Phòng 
kế 

hoạch 
vật tư

Phòng 
cơ 

năng 
đầu tư

XSX 
Thủ 
Đức

Phòng 
kỹ 

thuật 
KCS

Chi 
nhánh 
Bình 

Dương

Chi 
nhánh 

Bắc 
Ninh

Phòng 
nghiên 

cứu 
phát 
triển

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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Với triết lý kinh doanh: Lấy khách hàng làm trung tâm, tôn trọng đạo đức kinh doanh và sự công 

bằng, chung tay bảo vệ môi trường và tuân thủ pháp luật. Dựa trên triết lý đó, Công ty đề ra các 

chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Lấy người tiêu dùng làm trung tâm, Công ty tiếp tục nghiên cứu sản phẩm phù hợp với nhu cầu 

của khách hàng, xây dựng giỏ hàng đa dạng, chất lượng và giá cả hợp lý.

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp uy tín cạnh tranh với thị trường trong và ngoài nước.

Chiến lược trung hạn:

Thỏa mãn khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý;

Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, người lao động, các đối tác;

Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt, phát huy tốt nhất khả năng của nhân 

viên, đóng góp vào mục tiêu chung của Công ty;

Củng cố hệ thống phân phối trong nước, đầu tư cho kênh bán hàng hiện đại;

Củng cố các thị trường xuất khẩu chính như Cambodia, Phillipines, Nhật, ... 

Chiến lược dài hạn

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản 

xuất và kinh doanh các sản phẩm chăm sóc gia 

đình tại Việt Nam bằng chiến lược phát triển bền 

vững trên cơ sở xây dựng hệ thống phân phối 

vững chắc, tiên phong đổi mới công nghệ.

Tầm nhìn

Cung cấp những sản phẩm chất lượng cao với 

giá thành hợp lý cho người tiêu dùng, mang 

lại giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng, cổ 

đông, nhân viên và cộng đồng. 

Sứ mệnh

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Giá trị cốt lõi
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Mục tiêu môi trường

Công ty luôn đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu. Vì thế, hàng năm Công ty không ngừng 

nghiên cứu, đầu tư trang thiết bị tân tiến nhất, thân thiện với môi trường. Xây dựng các công trình xử 

lý bụi, mùi tập trung; lắp đặt thêm hệ thống xử lý khí thải và nước thải.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty
Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng

Công ty luôn cố gắng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với xã hội.

Với các mục tiêu: 

Công ty thực hiện Chính sách phát triển bền 

vững đảm bảo hài hòa các lợi ích về hoạt động 

sản xuất nhưng vẫn đảm bảo hạn chế tối thiểu 

tác động với môi trường, lợi ích xã hội và cộng 

đồng. 

Thực thi chính sách trách nhiệm với người 

tiêu dùng đi kèm với việc đảm bảo môi trường 

làm việc trong lành, thân thiện cao. 

• •

•

•

Đảm bảo các khoản đóng góp đối với cộng 

đồng như: Thuế, các nghĩa vụ và đóng góp xã 

hội khác. 

Đảm bảo việc phát triển kinh doanh gắn liền 

với việc đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và khai thác tài nguyên hợp lý. 

Bằng những nỗ lực mỗi ngày, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX luôn hướng đến sự thỏa mãn khách hàng 

bằng chính việc giữ gìn, chăm sóc gia đình, cộng đồng sạch đẹp, bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm, 

ngày một trong xanh.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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Bên cạnh đó, dịch Covid – 19 còn 

làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng 

hàng hóa các quốc gia bị đình trệ, các 

hãng tàu trên thế giới cắt giảm tuyến 

và container, Trung Quốc gom tối đa 

container để phục vụ cho hoạt động 

xuất khẩu của họ nên các quốc gia 

lân cận cũng như trên thế giới bị ảnh 

hưởng nặng. Giá cước tàu biển tăng 

mạnh từ 2-5 lần, và chỗ đậu container 

tại các cảng luôn trong tình trạng hết 

chỗ nên công ty không thể xuất khẩu 

hàng hóa. 

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và 

thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong 

đó có Việt Nam. Tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều 

giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy 

nhiên, năm 2020 kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng 

với tốc độ tăng GDP đạt 2,91%. Đây được xem là mức GDP 

thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Thêm vào đó giãn 

cách xã hội trong mùa dịch làm cho thu nhập người dân 

giảm mạnh, nên nhu cầu tiêu dùng giảm kéo theo các đối 

tác lớn của công ty như Co.op Mart, Big C, Mega Market,… 

giảm lượng tiêu thụ gây ra tác động đến tình hình sản 

xuất kinh doanh của Công ty.

Rủi ro kinh tế

Biện pháp kiểm soát 

Vì vậy, nhằm hạn chế tác động của rủi ro tiêu thụ, lưu chuyển hàng hóa, Công ty đã đề ra các 

giải pháp và phương án kinh doanh hiệu quả sáng tạo hơn, tăng cường sự chủ động, linh 

hoạt để ứng phó kịp thời với các rủi ro này và duy trì sự phát triển bền vững.

Rủi ro cạnh tranh 
Với tiềm năng tăng trưởng lớn, thị trường hóa mỹ phẩm mà LIXCO đang theo đuổi đã thu hút ngày 

càng nhiều các doanh nghiệp nội lẫn doanh nghiệp ngoại tham gia với đa dạng các thương hiệu, mẫu 

mã, phân khúc.  Đặc biệt trong mùa dịch Covid – 19 mảng chất tẩy rửa được đẩy mạnh sản xuất kinh 

doanh phục vụ cho việc phòng ngừa dịch bệnh. Với nhiều sản phẩm đa dạng về mẫu mã đẹp, giá cả hấp 

dẫn người tiêu dùng ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường đã làm tăng mức độ cạnh tranh trong 

ngành sản xuất. Điều này đặt ra thách thức rất lớn đối với Công ty trong việc giữ vững được thị phần 

và tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra. 

Dưới sức hút của thị trường sản xuất chất 

tẩy rửa đã kéo theo nhiều doanh nghiệp 

trong và ngoài nước với vốn hóa lớn, đội 

ngũ giỏi tham gia vào cuộc đua đầy thách 

thức nhưng cũng chứa đựng nhiều cơ hội 

kinh doanh. Bên cạnh đó, hiện nay người 

tiêu dùng chuyển dịch dần từ bột giặt sang 

nước giặt, kéo theo nhiều công ty đầu tư 

sản xuất với giá thành thấp, làm cho thị 

trường cạnh tranh càng tăng cao.

Biện pháp kiểm soát 

Trước sự cạnh tranh thị trường khốc liệt, Công ty đang nỗ lực mở rộng thị trường, củng cố 

thương hiệu, đẩy mạnh bán hàng tại thành thị và nông thôn. Phát triển các kênh phân phối 

truyền thống và phân phối đến các hệ thống siêu thị lớn như Co.op Mart, MM Mega Market, 

Big C, Lotte, Aeon, VinMart, Satra, Emart, Bách Hóa Xanh. Bên cạnh đó, Công ty cũng chuyển 

dịch bán hàng qua các kênh thương mại điện tử lớn như Shopee, Tiki, Lazada, Sendo. Bên 

cạnh hoạt động trong nước, Công ty còn xuất khẩu đến Campuchia, Philippines, Togo, Mông 

Cổ, Brunei v.v... Công ty luôn không ngừng nghiên cứu để đa dạng hóa, nâng cao chất lượng 

sản phẩm, duy trì giá thành hợp lý. Ngoài ra công ty còn tổ chức các chương trình khuyến mãi 

theo đợt, tăng cường quảng bá sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng. 

CÁC YẾU TỐ RỦI RO
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Rủi ro pháp luật .
Rủi ro tỷ giá

Rủi ro thanh khoản

Năm 2020, tỷ giá của nhiều đồng ngoại tệ 

biến động mạnh do tác động của dịch Covid 

– 19. Sự mạnh lên của đồng USD đã đẩy 

nhiều đồng tiền chủ chốt giảm giá mạnh, 

trong đó đồng Việt Nam đồng cũng bị ảnh 

hưởng. Mà Công ty nhập khẩu nguyên vật 

liệu và mua máy móc thiết bị với đồng tiền 

giao dịch chủ yếu là USD, cũng như Công ty 

xuất khẩu nhiều mặt hàng bột giặt, nước 

tẩy rửa, do vậy, tỷ giá biến động tác động 

trực tiếp lên lợi nhuận của Công ty.

LIXCO là một doanh nghiệp hoạt động theo hình 

thức công ty cổ phần, đã niêm yết cổ phiếu tại Sở 

Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nên hoạt động 

của Lixco chịu ảnh hưởng từ các văn bản pháp 

luật về doanh nghiệp và chứng khoán. Trong đó, 

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán sửa đổi 

và được áp dụng vào ngày 01/01/2021, sẽ có sự 

tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty.

Biện pháp kiểm soát 

Biện pháp kiểm soát 

Để hạn chế rủi ro pháp lý, Công ty 

có bộ phân pháp chế để xem xét chủ 

động cập nhật thêm các văn bản luật, 

triển khai luật với các nhân viên có 

liên quan nhằm thực hiện đúng quy 

định pháp luật.

Trước nhiều biến động của thị trường, Công ty 

đã tăng sự chủ động khi tìm đến các giải pháp 

để quản trị dòng tiền và kiểm soát rủi ro tỷ giá, 

lãi suất hiệu quả, từ đó tránh được những cú sốc 

khi thị trường có biến động tiêu cực, giúp hoạt 

động kinh doanh của Công ty ổn định. Đồng thời, 

Công ty lập kế hoạch theo dõi sát diễn biến tỷ giá 

để có những quyết sách linh hoạt, phù hợp, sử 

dụng các công cụ phái sinh hạn chế rủi ro tỷ giá, 

lựa chọn thời điểm mua và thanh toán các khoản 

ngoại tệ tại thời điểm tỷ giá thấp, sử dụng tối ưu 

nguồn tiền hiện có để cân bằng rủi ro tỷ giá và rủi 

ro thanh toán.

Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ 

việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các 

thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Nắm được rủi ro này, Công ty có những biện pháp: 

Thường xuyên theo dõi các yêu cầu về thanh toán hiện 

tại và dự kiến trong tương lai để duy trì một lượng 

tiền cũng như các khoản vay ở mức phù hợp, giám sát 

các luồng tiền phát sinh thực tế và dự kiến nhằm giảm 

thiểu ảnh hưởng do biến động của luồng tiền.

CÁC YẾU TỐ RỦI RO
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Thành phần chính của sản phẩm chất tẩy rửa 

là LAS (chiếm 85,8% nguyên vật liệu chính 

trong sản xuất), là sản phẩm được chiết xuất 

từ dầu mỏ (parafin). Sau đợt giảm giá mạnh 

do quan ngại về ảnh hưởng dịch Covid-19 

thị cuối tháng 4/2020 giá dầu có sự hồi phục 

mạnh tăng gần 200%, kéo theo giá LAS quý 

IV/2020 tăng do khan hiếm nguồn cung cấp 

nguyên liệu sản xuất LAS. Do đó, sự thay đổi 

giá dầu sẽ ảnh hưởng đến giá cả của sản phẩm.

Ngành nghề sản xuất của công ty chủ yếu là 

sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp và hóa chất 

nên sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến 

môi trường và con người. Nếu không xử lý tốt 

các chất thải từ hóa chất có thể gây ra ô nhiễm 

môi trường, tác động trực tiếp đến sức khỏe 

con người. Ngoài ra còn ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến danh tiếng của Công ty.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty 

còn chịu tác động khác như dịch bệnh, thiên 

tai, những biến đổi khắc nghiệt của khí hậu, 

vấn đề chính trị… thì đây là những rủi ro bất 

khả kháng có thể gây thiệt hại về con người và 

tài sản.

Rủi ro giá nguyên vật liệu

Rủi ro môi trường

Rủi ro bất khả kháng

Biện pháp kiểm soát 

Biện pháp kiểm soát 

Biện pháp kiểm soát 

Để hạn chế biến động trên gây ảnh hưởng 

đến hoạt động kinh doanh của Công ty, 

Ban lãnh đạo đã ký các hợp đồng kỳ hạn 

có thời gian nhất định và tìm kiếm nguồn 

nguyên liệu có giá cả thấp nhưng chất 

lượng được đảm bảo, đồng thời Công ty 

cũng dự trữ nguồn nguyên vật liệu giá 

thấp đáp ứng sản xuất kinh doanh.

Để hạn chế những rủi ro này, Công ty đã 

xây dựng và kiểm tra thường xuyên hệ 

thống xử lý bụi, mùi tập trung; lắp đặt 

thêm hệ thống xử lý khí thải và nước thải, 

nhằm làm giảm thiểu tối đa tác động đến 

môi trường. Ngoài ra, Công ty cũng trang 

bị các thiết bị bảo hộ, kiểm tra sức khỏe 

định kỳ các nhân viên làm việc trong Công 

ty.

Vì vậy, Công ty đã lập ra những biện pháp 

dự phòng nếu thiệt hại xuất phát từ những 

nguyên nhân bất khả kháng nhằm giảm tổn 

thất về con người lẫn tài sản Công ty.

CÁC YẾU TỐ RỦI RO
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM02

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

01

02

03

04

05
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Theo nhận định của WorldBank, năm 

2020 Việt Nam là một trong số ít các 

quốc gia có tốc độ tăng trưởng sản 

phẩm quốc nội (GDP) không bị âm như 

các quốc gia cùng khu vực: Singapore, 

Philippines, Thái Lan. Trước tình hình 

biến động của nền kinh tế, với sức mạnh 

đồng lòng đồng sức quyết tâm vượt qua 

khó khăn của Ban lãnh đạo cùng toàn thể 

cán bộ công nhân viên đã đưa doanh thu 

thuần năm 2020 đạt 2.902 tỷ đồng tăng 

14,89% so với cùng kỳ năm 2019.

Kéo theo lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng lên 

28,49% tương đương 230 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 

dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong nước và thế 

giới là cơ hội tốt để Công ty bán các sản phẩm 

chất tẩy rửa, đặc biệt là dòng sản phẩm nước 

rửa tay On1 – Cảm hứng từ thiên nhiên, thân 

thiện với da tay, cùng chung tay găp sức đẩy lùi 

dịch bệnh. Đây cũng là nguyên nhân làm tăng 

doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

STT CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2020 % Tăng (Giảm) 

1 Doanh thu thuần 2.526 2.902 14,89%

2 Giá vốn hàng bán 1.967  2.163 9,96%

3 Doanh thu hoạt động tài chính 8 7 -12,5%

4
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh
224 296 32,14%

5 Lợi nhuận khác 0,9 -4 -544,44%

6 Lợi nhuận trước thuế 225 292 29,78%

7 Lợi nhuận sau thuế 179 230 28,49%

8 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng) 4,957 6,381 28,73%

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế
2020

Doanh thu thuần 20202.902

2526
292

224

Doanh thu thuần 2019

Lợi nhuận trước thuế
2019

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
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Cơ cấu Doanh thu

Về cơ cấu doanh thu Đơn vị: Tỷ đồng

Nhìn chung trong năm các chỉ tiêu kinh doanh 

của Công ty đều đạt kết quả tốt. Cụ thể, doanh thu 

thuần Công ty đạt 2.902 tỷ đồng tăng 376 tỷ đồng, 

tương ứng tăng 14,89% so với năm 2019, sự tăng 

trưởng này. Sự tăng trưởng này đến từ việc Công 

ty đã tập trung đẩy mạnh các sản phẩm thương 

hiệu Lix về cả R&D lẫn Marketing. Về hoạt động 

R&D, Công ty đã cải tiến sản phẩm hiện có cùng 

với cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới.

Trong năm 2020, doanh thu thuần của Công ty 

tập trung chủ yếu vào việc bán hàng với thương 

hiệu LIX đạt 2.659 tỷ đồng năm 2020 tăng 

18,34%, chiếm 91,63%% trên tổng doanh thu cả 

năm. Nhờ vào việc, Công ty đẩy mạnh phát triển 

dòng sản phẩm mới ON1, đặc biệt là sản phẩm 

nước rửa tay đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch 

bệnh Covid-19, mang về lợi nhuận 57 tỷ đồng, 

và năm 2020 Công ty phát triển thêm dòng sản 

phẩm hoàn toàn mới: Dầu gội, sữa tắm tinh dầu 

Iron & Stone,…

Mặc dù, dịch bệnh làm hạn chế việc giao thương nhưng kênh phân phối xuất khẩu vẫn tăng trưởng 

tốt đạt 486 tỷ đồng năm 2020 tăng 29.95% so với năm 2019. Đặc biệt, Công ty cũng đẩy mạnh phát 

triển chương trình Marketing trên tất cả các kênh phân phối, mang lại doanh thu năm 2020 tăng: 

Kênh bán hàng truyền thống tăng 13,37%, sản phẩm LIX có mặt và có vị trí trưng bày khá tốt tại tất 

cả các hệ thống siêu thị, đặc biệt là hệ thống Bách Hóa Xanh và Coopmart, đầu tư bán chợ và tổ chức 

sampling trên diện rộng; kênh bán hàng hiện đại tăng 16,63%. 

Thêm vào đó, doanh thu từ kênh thương mại điện 

tử, Horeca, tăng mạnh từ 62 tỷ đồng năm 2019 lên 

92 tỷ đồng năm 2020 tăng 48,39%, doanh thu của 

Công ty có sự dịch chuyển rõ rệt từ kênh bán hàng 

truyền thống sang kênh hiện đại và các kênh thương 

mại điện tử, Horeca. Sự dịch chuyển này là tất yếu 

và phù hợp với thực tế thị trường bán lẻ hiện nay, 

khi các kênh siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi 

đang ngày càng phổ biến cũng như lối sống hiện đại 

đã dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các trang 

thương mại điện tử.

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % Tăng/ Giảm

1 Doanh thu theo lĩnh vực 2.526 2.902 14,89%

Doanh thu bán sản phẩm 2.247 2.659 18,34%

Doanh thu gia công 76 95 25%

Doanh thu bất động sản 11 - -100%

Doanh thu khác (Bán vật tư, phế liệu, vận 
chuyển…) 192 149 -22,40%

2 Doanh thu Lix theo kênh phân phối 2.247 2.658 18,29%

Xuất khẩu 374 486 29,95%

Kênh truyền thống 987 1.119 13,37%

Kênh hiện đại 824 961 16,63%

Khác (Horeca, online, bán lẻ) 62 92 48,39%

3 Tổng Doanh thu 2.526 2.902 14,89%

Lợi nhuận trước thuế

TỔNG DOANH THU

Tỷ đồng

2.902

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
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Về chi phí

Trong đó, chi phí tài chính đạt 5,19 tỷ đồng 

tăng 6,13% so với năm 2019. Chi phí tài chính 

tăng không đáng kể, chủ yếu là do biến động 

của tỷ giá và chính sách chiết khấu thanh toán 

trong hoạt động bán hàng của Công ty.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020 tăng 

11,34% so với năm 2019, nguyên nhân chủ 

yếu do Công ty tập trung vào chăm sóc sức 

khỏe cho người lao động bằng cách tăng cường 

thêm các hạng mục khám bệnh, chích ngừa 

cúm cho cán bộ, công nhân viên, cải thiện môi 

trường làm việc như trồng cây xanh,...

Chi phí bán hàng đạt 337 tỷ đồng tăng 39,26% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm 

2020 Công ty chi mạnh cho các chương trình Marketing: Hoạt động Activation để quảng bá sản phẩm 

tại các hệ thống Siêu Thị Coop Mart và Lotte, Hoạt động tài trợ Gel rửa tay khô On1 cho các trường 

học, bệnh viện, viện dưỡng lão, sân bay, nhà ga, bộ đội biên phòng... Mặc dù, chi phí bán hàng tăng 

mạnh nhưng đã mang lại lợi nhuận cho Công ty, đồng thời tăng độ nhận diện thương hiệu cho sản 

phẩm nước giặt Lix, Bột giặt Lix, và đặc biệt là dòng sản phẩm On1- Cảm hứng từ thiên nhiên.

2020

Giá vốn hàng bán 

Chi phí tài chính

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng

2163

5,19
337

108

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2020 % Tăng (Giảm) 
2020 so với 2019

1 Giá vốn hàng bán 1.967  2.163 9,96%

2 Chi phí tài chính 4,89  5,19 6,13%

3 Chi phí bán hàng 242 337 39,26%

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 97 108 11,34%

Đơn vị: Tỷ đồng

Mức tăng của doanh thu thuần tương đồng với 

mức tăng của giá vốn hàng bán (tăng 9,94% so 

với năm 2019), do: giá LAS tăng do khan hiếm 

nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất LAS, và 

nguyên vật liệu carton để làm thùng giấy hiện 

khan hiếm, giá thùng carton tăng 6% trong năm, 

thêm vào đó từ tháng 9/2020 trở đi do nguồn 

cung nguyên liệu để sản xuất hạt nhựa bị thiếu 

hụt, các nhà máy nhựa tại Thái Lan, Arab,… 

ngưng hoạt động để bảo trì nên lượng nhựa về 

Việt Nam giảm nghiêm trọng và giá tăng cao, làm 

giá hạt nhựa quý IV/2020 tăng 13% so với quý 

IV/2019. . Tuy nhiên đây là tình trạng chung của 

ngành chất tẩy rửa cũng như của cả đất nước.
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Công ty đã thực hiện quảng bá sản phẩm, nhận 

diện thương hiệu thông qua các chương trình 

Marketing phù hợp với ngân sách 2020 và 

năng lực của Công ty như:

Công ty đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu, tăng sự nhận diện thương hiệu: 

• Hoạt động tài trợ này xúc tiến song song với việc giới thiệu thương hiệu On1. Thông tin sự kiện 

đã được đăng trên hơn 40 đầu báo lớn và nhiều bản tin truyền hình như HTV9, VTV1, Vĩnh 

Long,…;

• Tài trợ chương trình “Gia đình trẻ tiêu biểu” do Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam tổ chức tại 

Hà Nội nhằm quảng bá thương hiệu On1 đến các đối tượng gia đình trẻ; 

• Tài trợ sự kiện chương trình “Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2020” do Báo Tuổi Trẻ phối 

hợp cùng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức tại 17/63 tỉnh thành với sự tham gia của 2 Hoa hậu 

Việt Nam: Lương Thùy Linh và Đỗ Mỹ Linh chia sẻ về chương trình và sự đồng hành của nhãn 

hàng On1;

• Ra mắt series phim hoạt hình “Những giọt nước tinh nghịch” quảng bá sản phẩm On1, đồng 

thời được đăng và quảng bá trên các Hotpages, Facebook của KOLs và các trang báo điện tử 

như VN Expresss, Tuổi Trẻ, Zing, Dân Trí…; 

Công ty đã đồng hành cùng cộng đồng với 

khoảng trên 8.000L Gel rửa tay khô trong mùa 

dịch. 

Ngoài ra, Công ty còn phối hợp với Sở Công 

Thương thực hiện banner tuyên truyền 

“Hưởng ứng ngày tiêu dùng hàng Việt Nam 

2020”. Qua đó đã giới được sản phẩm On1 

trên một số tuyến đường trọng điểm tỉnh Bình 

Dương. 

Bên cạnh đó, Công ty áp dụng các chiến lược Digital Marketing trên các kênh phân phối hiện đại: 

• Tạo lập, củng cố, tương tác và xây dựng dữ liệu số cho trang mạng xã hội nhãn hàng LIX (Lix 

Vietnam) và trang mới cho nhãn hàng mới On1; 

• Trang Fanpage LIX Vietnam được chứng nhận dấu xanh bởi Facebook, dành cho các trang 

doanh nghiệp uy tín. Số lượng like của fanpage này đạt KPI năm là 100.000 like vào cuối năm 

2020 (Đầu năm 2020 đạt 32.750 like); 

• Tiếp cận hàng tháng đạt trung bình 750.000 lượt, tổng lượt tiếp cận năm đạt hơn 9.000.000 

lượt.; 

• Hỗ trợ cho kênh bán hàng xuất khẩu qua việc xúc tiến quảng cáo hiển thị trên Google tiếp cận 

được khách hàng ở khu vực Châu Á và Châu Úc.

• Hoạt động Activation để quảng bá sản phẩm 

tại các hệ thống Siêu Thị; 

• Hoạt động tài trợ Gel rửa tay khô On1 cho 

các trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão, 

sân bay, nhà ga, bộ đội biên phòng... 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Điểm nhấn hoạt động trong năm 2020

Đẩy mạnh các chương trình Marketing
Các hoạt động PR thương hiệu và nhận biết 

sản phẩm như:
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Ông CAO THÀNH TÍN
Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng Giám Đốc

Năm sinh: 1980 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ cá nhân: 0 CP 

Đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 15%/VĐL 

Trình độ chuyên môn: 

Kỹ sư chuyên ngành Hóa Polymer Trường Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2003 

Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Columbia Southern University năm 2013. 

Quá trình công tác 

Bà Huỳnh Thị Ngọc Toàn 

Thành viên BKS kiêm Trưởng phòng Hành chính – Từ nhiệm 01/04/2020.

03/2003- 04/2003

05/2003- 06/2009

07/2009- 01/2010

02/2010- 01/2011

02/2011- 12/2014

12/2014- 07/2015

08/2015- 07/2016

04/2016 - nay

08/2016 - nay:

Nhân viên phòng Kỹ thuật & KCS - CTCP Bột giặt LIX. 

Nhân viên phòng Vật tư - CTCP Bột giặt LIX. 

Trợ lý Trưởng phòng Tiêu thụ - CTCP Bột giặt LIX. 

Phó phòng Tiêu thụ - CTCP Bột giặt LIX. 

Trưởng phòng Tiêu thụ - CTCP Bột giặt LIX. 

Giám Đốc Kinh doanh - CTCP Bột giặt LIX. 

Phó Tổng Giám Đốc – CTCP Bột giặt LIX. 

Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bột giặt LIX. 

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Bột giặt LIX.

Danh sách Ban điều hành

Tổ chức và nhân sự

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

1 Cao Thành Tín Tổng Giám Đốc 0 0

2 Bùi Công Thản Phó Tổng Giám Đốc 0 0

3 Lê Đình Vỹ Phó Tổng Giám Đốc 0 0

4 Phạm Thị Kim Hồng Kế toán trưởng 2.440 0,0075%

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2020
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Ông BÙI CÔNG THẢN
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám Đốc

Năm sinh: 1976 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ cá nhân: 0 CP 

Đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 15%/VĐL 

Trình độ chuyên môn: 

• Cử nhân khoa học, chuyên ngành Hóa Đại học Khoa học tự nhiên năm 1999, 

• Cử nhân quản lý công nghiệp, ĐH Bách Khoa TP.HCM năm 2004. 

Quá trình công tác: 

09/1999- 04/2002

06/2008- 08/2009

08/2009- 04/2011

04/2011- 12/2014

12/2014- 07/2015

08/2015 - nay

Nhân viên phòng Kỹ thuật KCS Công ty Cổ phần Bột giặt LIX. 

Phó phòng Kỹ thuật KCS Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Trưởng Phòng Kỹ thuật KCS Công ty Cổ phần Bột giặt LIX. 

Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật KCS CTCP Bột giặt LIX. 

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc sản xuất CTCP Bột giặt LIX. 

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Bột giặt LIX.

Ông LÊ ĐÌNH VỸ
Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1977

Số lượng cổ phiếu nắm giữ cá nhân: 0 CP

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ chuyên môn:

• Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2010.

• Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2016

Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2002.

• Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán viên Việt Nam.

Quá trình công tác:

Từ 06/2010 – 02/2011

Từ 02/2011 – 06/2017

Từ 04/2012 – 04/2016

Từ 06/2017 – 06/2018

Từ 06/2018 – nay

Trợ lý Tổng Giám Đốc CTCP Bột giặt LIX.

Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ kiêm Trưởng phòng Hành chánh Nhân sự 

CTCP Bột giặt LIX. 

Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Bột giặt LIX.

Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ kiêm Giám đốc Nhân sự CTCP Bột giặt LIX.

Phó Tổng Giám đốc CTCP Bột giặt LIX.

Danh sách Ban điều hành

Tổ chức và nhân sự
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Bà PHẠM THỊ KIM HỒNG
Kế Toán Trưởng

Thông tin cá nhân

Năm sinh: 1981

Số lượng cổ phiếu nắm giữ cá nhân: 2.440 CP (tương ứng 0,0075%/VĐL)

Trình độ chuyên môn:

• Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán Đại học Kinh tế Tp.HCM năm 2003.

Quá trình công tác: 

Từ 03/2003-2006

Từ 2006-2009

Từ 2009-2010

Từ 2010-2017

Từ01/2018 - 12/2018

Từ 12/2018 đến nay

Nhân viên kế toán CTCP Bột giặt Lix. 

Kế toán tổng hợp CTCP Bột giặt Lix.

Kế toán tổng hợp, Trợ lý Trưởng phòng kế toán CTCP Bột giặt Lix.

Phó phòng kế toán CTCP Bột giặt Lix. 

Trưởng phòng kế toán – Phụ trách kế toán CTCP Bột giặt Lix.

Kế toán trưởng CTCP Bột giặt Lix

Danh sách Ban điều hành

STT Tính chất phân loại
Số lượng

(người)
Tỷ lệ

A Theo trình độ 1.132 100%

2 Đại học 253 22,35%

3 Cao đẳng 104 9,19%

4 Trung cấp 69 6,09%

5 CNKT 35 3,09%

6 Lao động phổ thông 671 59,28%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 1.132 100%

1 Hợp đồng có không xác định thời hạn 624 55,12%

2 Hợp đồng thời vụ 16  1,42%

3 Hợp đồng xác định từ 1- 3 năm 492 492

C Theo giới tính 1.132 100%

1 Nam 759 67,05%

2 Nữ 373 32,95%

c. Số lượng cán bộ công nhân viên

Tổ chức và nhân sự
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Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Tổng số lượng người lao động 

(người)
1.038 962 969 1.132

Thu nhập bình quân 

(đồng/người/tháng)
11.100.000 11.720.000 12.218.000 13.360.000

Thu nhập bình quân

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm
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Tổ chức và nhân sự
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Về đào tạo

Công ty lấy nhân viên làm mục tiêu phát triển 

bền vững, nên hằng năm Công ty luôn tổ chức 

các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kiến 

thức chuyên môn, kỹ năng làm việc, kỹ năng 

quản lý,… 

Tổ chức đào tạo chuyên môn cho các thành 

viên HĐQT, Trưởng BKS, Ban điều hành, và 

Thư ký công ty đã tham gia chương trình 

đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ 

phần đại chúng tại TP. Hồ Chí Minh do Trung 

tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng 

khoán tổ chức.

Hoàn thành giao đoạn 1 trong việc chuẩn hóa 

tài liệu đào tạo nội bộ (SOP) tại các đơn vị. 

Tổng kết giai đoạn 1 có 682 SOP được cập 

nhật và ban hành mới, số lượng SOP được 

ban hành sẽ làm cơ sở để biên tập tài liệu 

giảng trong giai đoạn 2 của dự án. 

Phối hợp với phòng IT chuẩn bị công tác 

phát triển phần mềm Elearning. Phòng IT đã 

hoàn thành bản chạy thử phần mềm đào tạo 

Elearning, dự kiến năm 2021 phần mềm đào 

tạo e-learning được đưa vào sử dụng.

Về tuyển dụng

Công ty tạo các chương trình  thu hút người 

lao động có năng lực vào làm việc cho Công 

ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh 

doanh. Nhân sự được tuyển dụng không 

chỉ có năng lực phù hợp mà còn được định 

hướng phát triển nghề nghiệp và gắn bó 

lâu dài cùng Công ty. Tùy theo từng vị trí 

cụ thể Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt 

buộc riêng, song tất cả chức danh đều phải 

đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình độ 

chuyên môn cơ bản, ham học hỏi, yêu thích 

công việc, chủ động trong công việc, có ý 

tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, 

yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe gồm các 

tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công 

tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại 

ngữ, tin học.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Phúc lợi: 

• Phúc lợi xã hội như bảo hiểm xã hội, y 

tế, thất nghiệp; 

• Bảo hiểm tai nạn con người 24/24; 

• Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm tại 

các bệnh viện, phòng khám uy tín; 

• Chương trình du lịch, nghỉ mát hàng 

năm.

Thưởng, khuyến khích: 

• Lương tháng thứ 13 được chi trả vào 

dịp Tết cổ truyền hàng năm; 

• Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và 

theo thành tích thực hiện công việc.

Các chính sách khen thưởng, đãi ngộ xứng 

đáng và kịp thời luôn được chú trọng xây 

dựng và áp dụng để gắn kết hiệu quả công 

việc của bộ máy nhân lực với định hướng 

phát triển của Nhóm Công ty.

Chính sách nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng năm 2020 là 103.104 triệu đồng chiếm 95% tổng giá trị kế 

hoạch được duyện là 108.017 triệu đồng. Phần chênh lệch 4.913 triệu đồng giữa giá trị kế hoạch 

và giá trị thực hiện là khoản tiết kiệm do thực hiện tốt công tác đầu thầu.

Tất cả các hạng mục được nằm trong Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 đều được triển khai 

thực hiện. Giá trị thực hiện của mỗi hạng mục đều bằng hoặc thấp hơn giá trị kế hoạch. Và không 

phát sinh dự án thực hiện mà không có kế hoạch.

Năm 2020, chỉ duy nhất dự án Hệ thống robot bốc xếp hàng tự động là dự án chuyển tiếp sang năm 

2021. Kế hoạch năm 2020 của dự án trị giá 5.000 triệu đồng đã thực hiện xong với giá trị đúng 

bằng 5.000 triệu đồng. Kế hoạch giá trị hạng mục chuyển tiếp sang năm 2021 là 13.370 triệu đồng.

Ngoài các hạng mục chờ nghiệm thu và dự án chuyển tiếp kể trên, tất cả các hạng mục còn lại đã 

thực hiện xong và đưa vào sử dụng.

Tổ chức và nhân sự
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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 1,83 1,50

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,18 0,75

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 38,08% 37,36%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 61,51% 59,64%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 11,76 9,40

Vòng quay tổng tài sản Vòng 18,29 16,37

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần
% 7,08 7,93

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu bình quân
% 0,36 0,39

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

bình quân
% 0,22 0,24

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 

kinh doanh/ Doanh thu thuần
% 8,86 10,21

Tình hình tài chính 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu v
Các chỉ số khả năng thanh toán của Công ty 

năm nay giảm so với năm 2019. Cụ thể, trong 

năm 2020, hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,5 

và hệ số thanh toán nhanh là 0,75; thấp hơn 

lần lượt so với mức 1,83 và 1,18 của năm 

2019. Nguyên nhân, chủ yếu là do trong năm 

Công ty chia cổ tức trong năm trước 32 tỷ 

đồng và tạm ứng cổ tức 97 tỷ đồng.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Công ty sử dụng các đòn bẩy tài chính đang có 

nhưng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn so với 

năm 2019. Hệ số nợ trên tổng tài sản và hệ số nợ 

trên vốn chủ sở hữu đều giảm so với năm 2019, 

lần lượt ở mức 37,36% và 59,64%. Nhờ vào, trong 

năm 2020 tình hình hoạt động kinh doanh của 

Công ty tốt, lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng 

đồng. Vì vậy, nguồn vốn có sự chuyển dịch cơ cấu 

theo hướng tăng dần tỉ lệ vốn chủ sở hữu qua từng 

năm nhờ tăng lợi nhuận giữ lại tăng 25,54% so với 

năm 2019 và quỹ đầu tư phát triển tăng 45,08% so 

với năm 2019.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số thanh 

toán ngắn hạn 

Hệ số thanh 

toán nhanh

2019 2020 2019 2020

1,83

1,50

1,18

0,75

38,08%

37,36%

61,51%

59,64%

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 2019

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 2020

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 2020

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 2019
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Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần, và hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh/Doanh thu thuần tăng lần lượt 7,93% và 10,21%. Nhờ vào việc đáp ứng nhu cầu 

người tiêu dùng trước tình hình Covid-19 diễn ra phức tạp, LIXCO thuộc trong nhóm số 

ít các ngành hưởng lợi từ đại dịch này, làm cho doanh thu bán hàng đạt 2.992 tỷ đồng cao 

nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, Công ty cũng đẩy mạnh các hoạt động 

marketing, tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn thu hút khách hàng.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Vòng quay khoản phải thu giảm từ 18,29 vòng năm 2019 xuống 16,37 vòng năm 2020. Nguyên 

nhân, do Công ty đang áp dụng các chính sách bán hàng trả tiền sau để kích thích bán hàng, 

tạo ưu thế cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, cải thiện tình hình kinh doanh của 

Công ty, giúp lợi nhuận sau thuế tăng 28,70% so với năm 2019.

Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 11,76 vòng năm 2019 giảm còn 9,4 vòng năm 2020. Nguyên 

nhân chủ yếu từ thành phẩm tồn kho tăng 8,89% so với năm 2019, nguyên vật liệu trong kho 

tăng từ 73 tỷ đồng lên 147 tỷ đồng năm 2020. Cho thấy hiệu suất của nhà máy đang được dần 

cải thiện nên sản xuất được thành phẩm nhiều hơn, thêm vào đó Công ty có kế hoạch tích trữ 

nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu của nhà máy trong tình hình chuỗi cung ứng kinh tế thế 

giới đang biến động như hiện nay 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

STT Loại cổ đông Số cổ phần
Giá trị

 (triệu đồng)
Tỷ lệ sở hữu

A Cổ đông Nhà nước  16.524.000  165.240 51%

I Cổ đông trong nước  28.662.410  286.624 88%

1 Cá nhân  10.591.663  105.917 33%

2 Tổ chức  18.070.747  180.707 56%

II Cổ đông nước ngoài  3.737.590  37.376 12%

1 Cá nhân  3.193.326  31.933 10%

2 Tổ chức  544.264  5.443 2%

Tổng cộng  32.400.000  324.000 100%

Cơ cấu cổ đông

Thông tin cổ phiếu 

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.400.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Tình hình tài chính 
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Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

Tiêu thụ năng lượng:

Việt Nam được xem là quốc gia có nguồn tài 

nguyên năng lượng phong phú: than, dầu mỏ, 

thủy điện, gió… nhưng qua thực tế phát triển 

đất nước, chúng ta chuyển từ trạng thái xuất 

khẩu ròng năng lượng sang nhập khẩu kể từ 

năm 2015. Vì vậy, cải thiện chất lượng sử dụng 

năng lượng theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, 

bảo tồn tài nguyên năng lượng là giải pháp 

quan trọng trong chính sách an ninh năng 

lượng quốc gia được Bộ Công Thương đã và 

đang có những hành động và bước đi cụ thể 

đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp 

phần phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Tiết kiệm điện năng vừa là tiết kiệm tài nguyên 

quốc gia vừa tiết kiệm được chi phí cho doanh 

nghiệp, chính vì thế, 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. Kiểm soát việc sử dụng khí CNG và 

điện năng tiêu thụ đã giúp giảm thiểu tối đa việc 

lãng phí năng lượng, giảm chi phí hoạt động của 

Công ty.

Tiêu thụ nước: 

Hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với hàng 

loạt các vấn đề môi trường bức xúc trên phạm 

vi toàn cầu, bao gồm: sự biến đổi khí hậu 

(BĐKH), suy thoái đa dạng sinh học (ĐDSH), 

suy thoái tài nguyên nước ngọt, suy thoái tầng 

ôzôn, suy thoái đất và hoang mạc hóa, ô nhiễm 

các chất hữu cơ độc hại khó phân hủy… Ở Việt 

Nam, trong thời gian qua, Biến đổi khí hậu đã 

tác động không nhỏ tới các vùng, miền, các 

lĩnh vực về tài nguyên, môi trường và kinh tế - 

xã hội, nhưng đặc biệt tác động nghiêm trọng 

đến tài nguyên nước, 

Việt Nam được xếp nhóm các quốc gia thiếu 

nước với tổng bình quân đầu người cả trên phạm 

vi lãnh thổ là 4.400m3/người/năm (so với bình 

quân thế giới là 7.400 m3/người/năm). Trong 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Việt Nam có 

nhiều yếu tố không bên vững. Nắm được vấn đề 

này, Công ty luôn tuân thủ đúng luật bảo vệ môi 

trường, chủ động thực hiện các biệc pháp phòng 

ngừa rủi ro ô nhiễm nguồn nước bằng việc xây 

dựng hệ thống xử lý 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.

STT Năng lượng ĐVT Số lượng sử dụng năm 2020

1 Khí CNG Sm3 2.307.566

2 Điện kwh 5.413.501

3 Nước lít 171.803.000
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Vận hành liên tục hệ thống xử lý khí thải lò đốt, 

xử lý bụi bột giặt, xử lý nước thải sinh hoạt 24/24, 

kiểm tra xả thải trong chuẩn cho phép; Tăng tỷ lệ 

thu hồi nước tại các khu vực, tái sử dụng nước thải 

sinh hoạt sau xử lý; Kiểm soát hoạt động giao nhận 

nguyên liệu, các công đoạn sản xuất, giảm thiểu 

phát sinh bụi ra môi trường. Theo dõi dòng chảy 

nước mưa và kiểm soát chất lượng nước mưa tồn 

đọng tại các hố ga của hệ thống thoát nước mưa 

trong khuôn viên Công ty đạt tiêu chuẩn.

Đầu nối nguồn nước sản xuất với hệ thống xử lý 

nước thải mới, cùng với nhà thầu theo dõi vận 

hành, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống; kiểm 

soát xả thải trong chuẩn cho phép. 

Thực hiện thu gom, phân loại và lưu trữ riêng biệt 

từng loại chất thải nguy hại theo quy định của 

pháp luật. Hợp đồng với nhà thầu xử lý chất thải 

định kỳ thực hiện thu gom và quản lý chứng từ xử 

lý chất thải đầy đủ, đúng pháp luật.

Chính sách liên quan đến người lao động

Phương châm của Công ty là giữ gìn và phát 

triển nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi cho sự 

phát triển ổn định và bền vững của Công ty. 

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. Thường xuyên 

tổ chức kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao 

động tại các cơ sở để có các biện pháp chấn 

chỉnh kịp thời, nhằm đảm bảo môi trường làm 

việc tốt nhất cho người lao động.

Các hoạt động chăm lo đời sống cho nhân viên: 

• Công ty luôn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đời sống CB-CNV:

• Tổ chức 1.6 cho các cháu thiếu nhi con em CB CNV công ty;

• Tặng quà đầu năm học mới cho các bé là con CB-CNV hiện đang công tác tại công ty Bột Giặt Lix;

• Hỗ trợ tổ chức tết Trung thu  cho con em CB CNV công ty;

• Tặng bánh trung thu cho người lao động và đối tác;

• Tổ chức chương trình “ Tri ân phụ nữ LIXCO” nhân ngày 20/10;

• Tổ chức du lịch cho NLĐ Tháng 10 - Tháng 11;

• Tổ chức thăm hỏi người lao động có gia đình ở Miền trung bị thiệt hại cho bão gây ra.

Số tiền bình quân của doanh nghiệp chi ra hàng năm cho các hoạt động xã hội: Tổng chi chi cho 

công tác xã hội khoảng 1.575 triệu đồng và chăm lo đời sống cho người lao động khoảng 4 tỷ đồng.

Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

Thực hiện quan trắc lấy mẫu khí thải, nước thải 

và hoàn thành báo cáo giám sát cả năm 2020.

Hưởng ứng “Chiến dịch làm cho Thế giới sạch 

hơn năm 2020” Công ty đã tổ chức thực hiện 

vệ sinh, thu gom, tập kết rác thải đúng nơi quy 

định; Tuyên truyền cán bộ, nhân viên, công nhân 

trong Công ty và người dân sinh sống khu vực 

quanh thực hiện việc phân loại, kiểm soát rác 

thải tại nguồn, đổ rác đúng nơi quy định.
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e. Trách nhiệm với cộng đồng

Trong năm 2020, Công ty thực hiện hoạt đồng từ thiện, công tác xã hội:

Giúp đỡ bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh nhân bệnh viện Ung Bướu;

Hỗ trợ các gia đình khó khăn tại Phường Linh Trung nhân dịp xuân Canh Tý năm 2020;

Trao tặng 5000L Gel rửa tay khô On1 và các poster hướng dẫn rửa tay phòng chống bệnh tới các 

bệnh viện (bệnh viên Ung Bướu, bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhiệt Đới); các trường mầm non 

24 quận huyện, viện dưỡng lão, trung tâm y tế dự phòng, sân bay Tân Sơn Nhất, nhà ga Sài Gòn…;

Mua máy ATM gạo và 20 tấn gạo đặt tại UBND Phường An Bình để tặng cho người dân có hoàn cảnh 

khó khăn;

Tặng 3000l gel rửa tay khô cho sở y tế, bệnh viện… tại miền Trung;

Tặng 500l gel rửa tay khô cho các cơ sở: đường sắt, CA Thủ Đức, báo lao động …;

Phối hợp cùng báo Pháp luật chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung vượt qua thiên tai;

Ngoài ra Công ty còn tham gia hỗ trợ và thực hiện các hoạt động từ thiện khác

Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

Quản lý nguồn nguyên liệu

Tổng lượng nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói sản phẩm được liệt kê qua bảng thống 

kê sau đây:

STT Loại vật tư Đơn vị Thủ Đức CN Bình 
Dương CN Bắc Ninh Tổng cộng 

1 Nhãn giấy Cái  4.515.148  91.817.238  9.937.601  106.269.986 

2 Bao bì màng m  9.831.340  27.700  763.500  10.622.540 

3 Bao bì túi Cái  1.207.188  2.544.862  1.499.810  5.251.860 

4 Bao bì thùng giấy cái  4.325.196  7.784.760  1.370.614  13.480.570 

5 Bao bì chai nhựa Cái  781.125  90.016.900  9.742.746  100.540.771 

6 nguyên liệu lỏng kg  25.708.503  21.652.494  4.652.826  52.013.824 

7 Nguyên liệu rắn kg  41.402.417  1.077.752  2.478.170  44.958.339 

8 Chất thơm kg  191.617  265.571  50.677  507.866 

9 Dầu ADO lít  147.497  103.833  32.780  284.110 

10 Dầu MFO lít  98.659  98.659 
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BÁO CÁO CỦA BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC03

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường 

và xã hội của Công ty

01

02

03

04

05
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

• Năm 2020, Việt Nam đã đạt được 3 thỏa 

thuận thương mại lớn: Hiệp định thương mại tự 

do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp 

định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực RCEP và 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương 

Quốc Anh (UKVFTA). Đây là 3 Hiệp định giúp 

Việt Nam việc cắt giảm thuế quan, sâu rộng liên 

tục, các Hiệp định thương mại với cam kết mở 

cửa thị trường cho sản phẩm, dịch vụ hàng hóa 

Việt Nam theo hướng minh bạch, công khai, đã 

mở ra một triển vọng tương lai theo hướng có 

lợi cho Việt Nam khi tham gia vào một khu vực 

kinh tế có giá trị GDP chiếm tới 60% tổng GDP 

toàn cầu. Đây cũng được xem là cơ hội mở cho 

LIXCO thuận lợi mở rộng thị trường xuất khẩu, 

đưa sản phẩm chất tẩy rửa ra nước ngoài và đặc 

biệt sản phẩm nước rửa tay vào thị trường Châu 

Âu giữa bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát ở 

khu vực này.

• Cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ-Trung 

căng thẳng càng leo thang. Các các loại thuế đè 

nặng lên hàng hóa Trung Quốc do Mỹ áp đặt lên 

Trung Quốc. Điều này, được xem là cơ hội cho 

Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu ra ngước ngoài, 

đặc biệt là Mỹ.

• Kênh GT phát triển tốt, độ phủ sản phẩm 

LIX và On1 hiện diện nhiều tại 63 tỉnh/thành 

trên cả nước, cơ cấu sản phẩm đa dạng, đáp ứng 

tất cả các nhu cầu của khách hàng.

• Đội ngũ nhân viên bán hàng của kênh GT 

và MT đầy đủ, đáp ứng nhu cầu chào hàng trên 

tất cả các tuyến bán hàng của 63 tỉnh/thành.

• Đối với kênh MT: Sản phẩm LIX có mặt 

và có vị trí trưng bày khá tốt tại tất cả các hệ 

thống siêu thị, đặc biệt là hệ thống Bách Hóa 

Xanh và Coopmart.

• Đối với kênh Online: sản phẩm LIX đang 

từng bước phát triển doanh số bán hàng và có 

hình ảnh khá tốt trên các ứng dụng như Sendo, 

Shopee, Lazada và Tiki.

KHÓ KHĂN

• Nền kinh tế Việt Nam mở cửa, thu hút 

nhiều nguồn vốn FDI từ nước ngoài vào ngành 

hàng. Tạp ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, 

đặc biệt là nganh hàng bán lẻ.

• 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.

• Ngoài ra, một số rủi ro bất khả kháng 

(như dịch bệnh, hỏa hoạn,...) nếu xảy ra sẽ có 

thể gây khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình sản 

xuất và kinh doanh của Công ty

• Bước  sang năm 2020, kinh tế thế giới 

gặp rất nhiều biến động, từ đầu năm đến nay 

dịch Covid – 19 đã kiến cho giá đầu vào các 

nguyên vật liệu như dầu giảm, điều này làm 

giảm giá vốn của Công ty. Tuy nhiên, dịch Covid 

– 19 tác động cả cung và cầu của sản phẩm Công 

ty, ảnh hưởng chuỗi giá trị hàng hóa trên cả thế 

giới và diễn biến rất khó lường. 

• Nền kinh tế Việt Nam mở cửa, thu hút 

nhiều nguồn vốn FDI từ nước ngoài vào ngành 

hàng. Tạo ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, 

đặc biệt là ngành hàng bán lẻ.

THUẬN LỢI

Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2020

THUẬN LỢI



69 |  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 70CÔNG TY CỔ PHẦN  BỘT GIẶT LIX         |

Tình hình tài chính

CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2020 TH2020/
TH2019

Tỷ trọng năm 
2019

Tỷ trọng năm 
2020

Tài sản ngắn hạn 513 557 8,54% 57,25% 54,75%

Tài sản dài hạn
383 460 20,12% 42,75% 45,25%

Tổng tài sản 896 1.017 13.49% 100% 100%

Đơn vị: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2020 TH2020/
TH2019

Tỷ trọng năm 
2019

Tỷ trọng năm 
2020

Nợ ngắn hạn 280 372 32,85% 82,05% 97,92%

Nợ dài hạn 61 8 -87,09% 17,95% 2,08%

Tổng nợ phải trả 342 380 13,37% 100% 100%

Đơn vị: Tỷ đồng

Tài sản

Tổng tài sản Công ty đạt 1.017 tỷ đồng, tăng 

13,49% so với năm 2019. Cơ cấu tài sản ngắn 

hạn duy trì ở mức 54,75%, tỷ trọng này không 

biến động nhiều so với năm 2020. Trong đó 

có, khoản phải thu khách hàng tăng 17,7% so 

với năm trước, do Công ty đang thực hiện các 

chính sách ưu đãi như mua hàng trả chậm… 

Ngoài ra, hàng tồn kho tăng từ 181 tỷ đồng 

năm 2019 lên 278 tỷ đồng năm 2020 do giá 

nguyên vật liệu đầu vào bất ổn, nên Công ty 

dự trữ thêm nguyên vật liệu đầu vào nhằm 

tạo ra lợi thế cạnh tranh với các công ty cùng 

ngành. 

Tài sản dài hạn có tỷ trọng tăng từ 42,75% 

năm 2019 lên 45,25% năm 2020 trong cơ 

cấu tổng tài sản. Tài sản dài hạn tăng do 

trong năm 2020 Công ty đầu tư thêm 15 

tỷ đồng vào nhà cửa, vật kiến trúc, và 91 tỷ 

đồng tiền máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 

kinh doanh.

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn năm 2020 tăng từ 280,20 tỷ 

đồng lên 386,15 tỷ đồng tăng 37,81% so với 

năm 2019. Trong đó, nợ dài hạn giảm từ 61 

tỷ đồng xuống còn 8 tỷ đồng năm 2020, do 

khoản vay dài hạn 55 tỷ đến hạn thanh toán 

trong năm 2021 nên được chuyển trình bày ở 

khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Do 

đó, nợ ngắn hạn tăng 32,85% (tương đương 

372 tỷ đồng năm 2020).

Nhìn chung nợ phải trả của công ty không có 

nhiều sự biến động lớn trong năm qua. Tỷ lệ 

nợ trên tổng tài sản của công ty luôn duy trì 

ở mức 37%. Chủ trương của công ty luôn ưu 

tiên sử dụng vốn chủ sở hữu tài trợ cho hoạt 

động sản xuất thay vì vay nợ để tránh gánh 

nặng của các chi phí lãi vay.
513

557

460

383

Năm 2019 Năm 2020

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Tỷ đồng

280
372

8

61

Năm 2019 Năm 2020

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

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

Về công tác tài chính: 

Về công tác phát triển nguồn nhân lực: 

Về công tác môi trường: 

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

• Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản; đảm bảo tính minh bạch và công 
khai tài chính;

• Báo cáo tài chính được thực hiện đúng nội dung và thời hạn quy định của Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

• Quản lý tốt nợ phải thu, phải trả;
• Nguồn vốn được sử dụng hiệu quả;
• Nộp đầy đủ các khoản thuế cho Nhà nước.

• Củng cố sự gắn kết của nhân viên, gia tăng hiệu quả làm việc của nhân viên. 

• Liên tục kiện toàn bộ máy tổ chức, chú trọng cập nhật đào tạo chuyên môn, 
nhằm tạo dựng đội ngũ nhân sự kế thừa giỏi tay nghề, năng động, nhiệt huyết để 
cùng đồng hành với sự phát triển của Công ty.

• 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.

Trong năm Công ty cho ra mắt bộ đôi sản phẩm dầu gội, sữa tắm Iron & Stone, là sản 

phẩm sở hữu công thức đặc biệt kết hợp Pro Vitamin B5 cùng với chiết xuất từ nhân 

sâm và tinh dầu thiên nhiên, với thành phần từ thiên nhiên, Sữa Tắm Tinh Dầu Iron 

& Stone Innovation an toàn cho da, tạo cảm giác thư giãn và thoải mái nhờ hương 

thơm tự nhiên.. Công ty không ngừng, khai phá tiềm năng của dòng sản phẩm mang 

cảm hứng từ thiên nhiên đã tạo nên hiệu ứng tốt trong người tiêu dùng, từng bước 

khẳng định sự phát triển của LIXCO.
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Đổi mới phương thức bán hàng

Năm qua Công ty đã áp dụng thành công chương 

trình quản lý điểm bán hàng DMS do đội ngũ 

lập trình viên của LIXCO phát triển. Với chương 

trình quản lý điểm bán hàng DMS, việc theo dõi 

điểm bán hàng, quản lý giám sát, nhân viên bán 

hàng, quản lý kho sản phẩm tại hệ thống nhà 

phân phối, quản lý doanh số điểm bán... 

đã trở nên dễ dàng và dữ liệu cập nhật nhanh 

chóng, giúp cho việc đánh giá hiệu quả bán hàng, 

quản lý kho và tiêu thụ sản phẩm của các điểm 

bán hàng chính xác, đầy đủ, khoa học, tiết kiệm 

thời gian và con người thực hiện. Với việc triển 

khai hệ thống quản lý điểm bán hàng DMS, công 

ty đã từng bước tối ưu hóa việc quản trị doanh 

nghiệp bằng các ứng dụng công nghệ hiện đại, 

chất lượng và hiệu quả hơn

Bộ phận phần mềm phối hợp với phòng Marketing đã xây dựng, thiết kế riêng website cho dòng sản 

phẩm dầu gội và sữa tắm mới cùa công ty với thương hiệu IRON&STONE. Hoàn thành việc cài đặt giải 

pháp ảo hóa hệ thống server tại Công ty và chi nhánh Bình Dương, giúp cho công tác quản trị hệ thống 

server được chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị 

văn phòng, hỗ trợ người dùng cuối luôn được duy trì và kiểm soát chặt chẽ. Phòng IT đã thực hiện 

kiểm kê các thiết bị văn phòng; đánh giá cấu hình, hiện trạng một số máy móc thiết bị cũ, chạy chậm, 

để lên kế hoạch nâng cấp hoặc thay thế trong năm 2021.

Về hoạt động Công nghệ thông tin

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, 
quản lý
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Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

DOANH THU THUẦN LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

2.652 tỷ đồng 225 tỷ đồng

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH

Trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những thành tựu vượt 

trội. Các hoạt động marketing, nghiên cứu các sản phẩm mới ngày càng được chú trọng giúp Công 

ty mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu mới. 

Ngoài ra, năm 2020 cũng là năm mà công tác tự động hóa các dây chuyền sản xuất được chú trọng 

đầu tư hơn bao giờ hết, đồng thời từng vị trí, bộ phận hoạt động được chuẩn hóa quy trình tác 

nghiệp nên tạo ra năng suất lao động cao.

Trong thời gian sắp tới, Ban Điều Hành tiếp tục kêu gọi người lao động đoàn kết, nhiệt tình cố gắng 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao, không ngừng hoạt động nâng cao trình độ, năng lực chuyên 

môn đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghiêm túc qui trình, 

qui phạm, thực hành tiết kiệm, sáng kiến cải tiến… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo 

hài hòa lợi ích của Doanh nghiệp, thiết thực cải thiện và nâng cao hơn nữa đời sống người lao động.

Dự kiến năm 2021, sản lượng kinh doanh gel rửa tay khô giảm so với  năm 2020 nên ảnh hưởng 

đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2021, cụ thể kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 

như sau: 

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 của Công ty là 33.272 triệu đồng, trong đó kế hoạch thực hiện 

của quý I/2021 cụ thể như sau:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2021

STT Tên dự án/Tên gói thầu Giá trị (Quý I/2021) 

Tổng cộng 19.805

A Dự án chuyển tiếp 13.134

1 Hệ thống robot bốc xếp hàng tự động       13.134 

B Chuẩn bị đầu tư 6.671

a) Lix - Bình Dương 1.650 

1 Hệ thống bồn chứa Nonionic/Alcol Ethoxylate 50m3 và hệ 

thống đường ống, bơm chuyển 

        1.650 

b) Lix - HCM  4.625 

2 Đầu tư nội thất phòng thí nghiệm            500 

3 Đầu tư máy dán thùng tự động (05 máy)         1.375 

4 Đầu tư xe nâng dầu 2,5 tấn (02 chiếc)         1.100 

5 Đầu tư lò hơi 1T/h         1.650 

c) Lix - Bắc Ninh      396 

6 Đầu tư xe nâng điện 2 tấn (02 chiếc)            396 
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đối với việc sử dụng điện 

Đối với rác thải

» Tiết kiệm điện, nước ở cơ quan cũng như ở 

nhà, tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi thông qua các 

hành động thiết thực như: sử dụng những 

bóng đèn tiết kiệm năng lượng, tắt điện vào 

giờ trái đất, tắt điện, quạt khi rời khỏi cơ 

quan, tránh để nước rò rỉ… 

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao 

điểm phòng, chống dịch COVID-19, Công ty đã 

ban hành Quy định làm việc tại nhà, vừa đảm 

bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch COVID -19;

Triển khai chương trình đào tạo Kỹ năng “Thấu hiểu bản thân, dấn thân vận động”: Với mục tiêu 

chương trình đào tạo sẽ giúp nhân viên nghiệp vụ thấu hiển bản thân từ đó đưa ra được mục tiêu 

phát triển bản thân trong năm 2021.

Triển khai chương trình chuẩn hóa tài liệu đào tạo nội bộ - SOP: Nhằm thống nhất tài liệu đào tạo 

nội bộ các đơn vị làm cơ sở để đảm bảo hiệu quả làm việc tại Công ty và chi nhánh. Phòng Nhân sự 

đã phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập dự án cập nhật hướng dẫn công việc SOP.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5 năm 

2020 công ty tiến hành rà soát, đánh giá năng 

lực và xếp lương mới cho người lao động. Cụ 

thể, tháng 5 năm 2020 Công ty đã tiến hành điều 

chỉnh mức lương cho 388 lao động tại Công ty 

và 2 Chi nhánh với mức lương điều chỉnh tăng 

bình quân 18%. Với mức điều chỉnh lương này 

đã giúp cho người lao động an tâm công tác và 

thúc đẩy sự nỗ lực làm việc của toàn thể CB-CNV 

tại Công ty. 

Các hoạt động xã hôi, từ thiện, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương luôn được Công 

ty quan tâm thực hiện các năm qua, cụ thể: 

» Hằng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

» Ủng hộ các trung tâm, các cơ sở từ thiện, hội người cao tuổi, học sinh nghèo hiếu học,... 

» Vận động nhân viên Công ty đóng góp quỹ tương trợ xã hội. 

» Hạn chế sử dụng túi nilon tiết kiệm giấy, đọc 

kỹ văn bản trước khi in, tận dụng giấy một 

mặt… 

» Ở những nơi công cộng, không nên vứt rác 

bừa bãi ra ngoài đường, vứt đúng nơi quy 

định. 

» Tránh vứt rác xuống dòng sông, lòng đường, 

hè phố.

» Tổ chức CB-CNV thực hiện thu dọn rác tại 

các khu vực xung quanh Công ty và Chi nhánh.

Toàn thể công ty nỗ lực biến nhận thức về bảo vệ môi trường thành ý thức tự giác và hành động cụ 

thể ở từng vị trí sản xuất. 

Trong bảo vệ môi trường, phải lấy phòng ngừa ô nhiễm làm phương châm hành động, khắc phục 

và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà coi nhẹ việc duy trì, bảo vệ và tái tạo 

môi trường. 

Phải huy động tối đa và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, đẩy 

mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, phát huy tính sáng tạo của người lao động trong việc 

hợp lý hóa sản xuất cải thiện môi trường. Vì những lý do trên, để góp phần vào bảo vệ môi trường 

bền vững, thiết thực hưởng ứng ngày môi trường thế giới, Ban lãnh đạo Công ty đã tuyên truyền, 

phổ biến các nội dung về bảo vệ môi trường đối với toàn thể CBCNV trong Công ty như sau:

Năm 2020 đánh dấu nhiều khó khăn trong quản lý nhân sự, do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 tác 

động đến công tác sản xuất tại Công ty, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty 

phòng Nhân sự đã triển khai các hoạt động nhằm thích nghi với tình hình dịch bệnh luôn diễn biến 

phức tạp. Cụ thể, trong năm 2020 Công tác nhân sự đã được triển khai các chương trình như:

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi 
trường và xã hội của Công ty

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG 
ĐỊA PHƯƠNG

Chính sách làm việc

Chính sách đào tạo

Chính sách lương
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BÁO CÁO CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ04

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 
của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban 
Tổng Giám đốc Công ty

01

02
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Trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty đã đạt được những thành tựu 

vượt trội. Nhờ vào, các hoạt động marketing, 

nghiên cứu các sản phẩm mới ngày càng được 

chú trọng giúp Công ty mở rộng thêm các thị 

trường xuất khẩu mới, đưa sản phẩm vào các 

hệ thống siêu thị lớn, nhỏ khắp cả nước, trưng 

bày sản phẩm tại các hội chợ triển lãm, mở rộng 

thêm đại lý bán hàng. Bên cạnh đó, Công ty còn 

được hưởng lợi từ dịch Covid-19, giúp công ty 

đẩy mạnh doanh số các dòng sản phẩm chất tẩy 

rửa, đặc biệt là sản phẩm nước rửa tay.

Thuận lợi

Thuận lợi

Khó khăn

Khó khăn

Với đường lối, chiến lược đúng đắn của Công ty 

Cổ phần Bột giặt LIX đã hoàn thành tốt chỉ tiêu 

kế hoạch đề ra trong năm 2020, doanh thu thuần 

đạt 2.902 tỷ đồng đạt 105% so với kế hoạch năm 

2020 (2.772 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đạt 

292,4 tỷ đồng đạt 127,13% so với kế hoạch năm 

2020 (230 tỷ đồng). Bên cạnh sự chỉ đạo tài tình 

của Ban lãnh đạo, còn có sự đóng góp của toàn thể 

cán bộ - nhân viên LIXCO đã từng ngày cố gắng, 

đưa LIXCO ngày càng phát triển và lớn mạnh.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

• Kênh GT phía Nam phát triển tốt, độ phủ sản phẩm Lix hiện diện rất nhiều tại 32 tỉnh/thành phía 

Nam, cơ cấu sản phẩm ra thị trường rất đa dạng về mã hàng.

• Kênh GT phía Bắc đang được đầu tư bán chợ và tổ chức sampling trên diện rộng, sản phẩm Lix 

tương đối có mặt hầu hết tại các huyện/quận/thị/thành tại 31 tỉnh/thành phía Bắc.

• Đội ngũ nhân viên bán hàng của kênh GT và MT đầy đủ, đáp ứng nhu cầu chào hàng trên tất cả các 

tuyến bán hàng của 63 tỉnh/thành.

• Đối với kênh MT: Sản phẩm Lix có mặt và có vị trí trưng bày khá tốt tại tất cả các hệ thống siêu thị, 

đặt biệt là hệ thống Bách Hóa Xanh và Coopmart.

• Đối với kênh Online: Sản phẩm Lix đang từng bước phát triển doanh số bán hàng và có hình ảnh 

khá tốt trên các ứng dụng như Sendo, Shopee, Lazada và Tiki.

Thị trường xuất khẩu tăng trưởng khá. Các 

thị trường chính như Campuchia tăng 8,4%, 

Thái Lan tăng 122%, v.v. Hiện nay, Công ty vẫn 

duy trì hợp tác tốt về sản xuất OEM cho các 

đối tác, khách hàng nước ngoài ở nhiều nước 

như Nhật, Úc, Campuchia, Thái Lan, Pakistan, 

Singapore, ... Công ty đã hoàn thành vượt kế 

hoạch xuất khẩu năm 2020 đề ra (27.000 tấn), 

thực hiện 28.046 tấn.

•  Sự gia nhập của nhiều tên tuổi khác với tiềm lực tài chính lớn và công nghệ hiện đại. Điều này 

đã đặt ra không ít áp lực với LIXCO trên con đường chinh phục trái tim của người tiêu dùng Việt.

Những biến động khó lường trong kinh tế, chính trị 

trong thời gian tới kèm theo diễn biến phức tạp của 

dịch bệnh sẽ kéo theo giá dầu biến động mạnh và 

làm giá nguyên liệu đầu vào của Công ty khó kiểm 

soát. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia tăng cường bảo 

hộ thương mại và áp đặt các hàng rào thuế quan, 

phi thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam, gây ảnh 

hưởng tiêu cực tới tình hình xuất khẩu hàng hóa 

nói riêng và hoạt động sản xuất nói chung.

Thị trường nội địa:

Thị trường xuất khẩu

Chỉ tiêu
Kế hoạch 

năm 2020

Thực hiên 

năm 2020

Thực hiện 

năm 2019

% Tăng/Giảm TH/

KH 2020

% Tăng/Giảm 
TH 2020/
TH2019

Doanh thu thuần 2.772 2.902 2.526 4,69% 14,89%

Lợi nhuận trước thuế 230 292,4 224,8 27,13% 30,07%

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 
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Hoạt động Marketing Công ty tập trung mạnh vào đẩy mạnh sự nhận biết của các thương hiệu 

Onl, Lix và kích thích sự mua hàng tại điểm bán, cụ thể hoạt động như sau:

• Duy trì sự phát triển Panpage Onl Vietnam và Lix Vietnam qua việc sáng tạo nội dung, post bài 

đăng trên trang hàng ngày cũng như hỗ trợ tăng tương tác bằng quảng cáo.

• Ra mắt và quảng bá dòng sản phẩm mới: NRC Onl Gừng Sả và NRC Onl Gừng Cam.

• Tiếp tục tài trợ chương trình “Tiếp Sức Hồi Sinh” do TodayTV tổ chức và tài trợ phim ngắn 

“Chuyện xóm tui” do Thu Trang Intertainment thực hiện.

• Tổ chức thực hiện chương trình hoạt náo tại 10 siêu thị Co-opmart nổi bật nhất tại TP.HCM.

Hoạt động Marketing:

• Giá nguyên vật liệu năm 2020 tương đối ổn định, không biến động nhiều.

• Giá LAS quý IV/2020 tăng do khan hiếm nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất LAS. Giá LAS 

bình quân năm 2020 tăng 1% so với năm 2019.

• Giá Sulphate bình quân năm 2020 giảm 4% so với năm 2019.

• Từ tháng 9/2020 trở đi do nguồn cung nguyên liệu để sản xuất hạt nhựa bị thiếu hụt, các nhà 

máy nhựa tại Thái Lan, Arab, ... ngưng hoạt động để bảo trì nên lượng nhựa về VN giảm ng-

hiêm trọng và giá tăng cao, tháng sau tăng hơn tháng trước, cung không đủ cầu. Giá hạt nhựa 

quý IV/2020 tăng 16% so với quý III/2020.

• Nguyên liệu carton để làm thùng giấy hiện khan hiếm, giá thùng carton tăng 6% từ cuối tháng 

11/2020. Sau khi đề xuất các biện pháp cải tiến trong việc thay đổi chất liệu giấy nên giá 

thùng giấy tăng khoảng 2-3%. Ngoài ra, Công ty còn đưa ra điều chỉnh quy cách thùng giấy 

một số loại, tăng quy cách can/thùng nhằm giảm chi phí thùng giấy trong giá thành sản phẩm.

Hoạt động mua bán vật tư:

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông, các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong công 

tác quản lý và điều hành. Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các 

bộ phận liên quan để hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, 

lợi nhuận đề ra.

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. 

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát định kỳ và thường 

xuyên các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc 

quản lý điều hành khác, thông qua các báo cáo tại các cuộc 

họp HĐQT định kỳ, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra việc 

thực hiện các vấn đề: 

• Chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra. 

• Tiến độ và biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông, HĐQT và các Quyết định của HĐQT. 

• Chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và 

các chỉ tiêu kinh tế liên quan. 

• Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định hiện hành của Nhà 

nước. 

• Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty. 

• Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ 
CÔNG TY05

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

01

02

03

04
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Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu là TV 
HĐQT

Số lượng cổ 
phiếu nắm giữ

1 Phan Thanh Bình Chủ tịch HĐQT 25/04/2019 0

2 Cao Thành Tín
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám Đốc

28/07/2017 0

3 Bùi Công Thản Thành viên HĐQT 28/07/2017 0

4 Đoàn Thị Tám Thành viên HĐQT 28/07/2017 80.000

5 Vũ Hoàng Chương Thành viên HĐQT 28/07/2017 3.669

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buối họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

1 Phan Thanh Bình Chủ tịch HĐQT 8/8 100%

2 Cao Thành Tín
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám Đốc

8/8 100%

3 Bùi Công Thản Thành viên HĐQT 8/8 100%

4 Đoàn Thị Tám Thành viên HĐQT 8/8 100%

5 Vũ Hoàng Chương Thành viên HĐQT 8/8 100%

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ông PHAN THANH BÌNH
Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1969

Số lượng cổ phiếu nắm giữ cá nhân: 0 CP 

Đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 21%/VĐL

Quá trình công tác

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ ngành Hóa học hữu cơ

03/1993-11/1996

12/1996-03/2002

04/2002-10/2007

01/2008-01/2012

02/2012-02/2014

02/2014-06/2014

07/2014-12/2016

01/2017-06/2017

07/2017-01/2019

02/2019-12/2019

01/2020-đến nay

Nghiên cứu viên tại Viện Hóa học Công nghiệp 

Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp Vacsava – Cộng hòa Ba Lan 

Thực tập sinh sau tiến sĩ, cộng tác viên khoa học tại trường Đại học Tổng hợp 

Munich – Cộng hòa Liên bang Đức. 

Nghiên cứu viên, Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu; Trợ lý Viện 

trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

Chuyên viên Ban Hợp tác Phát triển, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. 

Chuyên viên chính Ban Hóa chất Cơ bản và Hóa dược, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. 

Phó Trưởng Ban, Ban Hóa chất Cơ bản và Hóa dược, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. 

Phó Trưởng Ban, Ban Đầu tư Xây dựng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. 

Phó Trưởng Ban, Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. 

Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. 

Trưởng Ban, Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Sơ yếu lích lịch của Hội đồng quản trị
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Bà ĐOÀN THỊ TÁM
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1962 

Số cổ phiếu nắm giữ cá nhân: 80.000 CP (tương ứng 0,274%/VĐL) 

Trình độ chuyên môn: 

• Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Ngân hàng năm 1985. 

Quá trình công tác: 

11/1985- 07/1988

08/1988

03/1989

06/1997

02/2002

10/2003

08/2009- 12/2011

01/2012- 12/2017

01/2018 - đến nay

Kế toán trưởng tại Ngân hàng Nhà nước huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

Kế toán viên Công ty Bột giặt Miền Nam. 

Nhân viên Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty Bột giặt LIX. 

Phó Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty Bột giặt LIX. 

Trưởng phòng Vật tư Công ty Bột giặt LIX. 

Thành Viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Vật tư CTCP Bột giặt LIX. 

Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Kế toán CTCP Bột giặt LIX. 

Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng CTCP Bột giặt LIX

Thành viên HĐQT CTCP Bột giặt LIX.

Ông VŨ HOÀNG CHƯƠNG
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1960

Số lượng cổ phiếu nắm giữ cá nhân: 3.669 CP (tương ứng 0,011%/VĐL)

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa hữu cơ Đại học Bách khoa Tp.HCM. 

Quá trình công tác: 

Từ 11/1982 – 03/1985

Từ 3/1985 – 9/1987

Từ 09/1987 - 01/2001

Từ 01/2001 - 08/2009

Từ 08/2009 - 06/2019

Từ 04/2017 - nay

Từ 06/2019 - nay

Kỹ sư hóa - Phòng Kỹ thuật

Phó Quản đốc phân xưởng Sản xuất CTCP Bột giặt LIX.

Phó phòng Kỹ thuật- KCS CTCP Bột giặt LIX.

Trưởng phòng Kỹ thuật - KCS CTCP Bột giặt LIX.

Trưởng phòng Vật tư CTCP Bột giặt LIX.

Thành viên HĐQT - CTCP Bột Giặt LIX.

Trợ lý Tổng Giám đốc CTCP Bột giặt LIX.

Sơ yếu lý lịch Ông Cao Thành Tín và Ông Bùi Công Thản chi tiết vui lòng xem tại Phần sơ yếu lý lịch 

của Ban điều hành

Sơ yếu lích lịch của Hội đồng quản trị

Sơ yếu lích lịch của Hội đồng quản trị
QUẢN TRỊ CÔNG TY
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STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

1
01/2020/NQ-

HĐQT
20/01/2020

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019; kế hoạch kinh 

doanh quý I/2020.

2
02/2020/NQ-

HĐQT
20/01/2020 Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020.

3
03/2020/QĐ-

HĐQT
10/02/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc.

4
04/2020/NQ-

HĐQT
16/03/2020

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020.

5
05/2020/NQ-

HĐQT
20/04/2020

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đổng cổ đông thường niên 

năm 2020.

6
06/2020/NQ-

HĐQT
11/05/2020 Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019.

7
07/2020/NQ-

HĐQT
11/05/2020

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020

8
08/2020/NQ-

HĐQT
28/05/2020 Quyết định tiền lương năm 2019.

9
09/2020/NQ-

HĐQT
28/05/2020

Kết quả kinh doanh quý I/2020 và kế hoạch kinh doanh 

quý II/2020.

10
10/2020/NQ-

HĐQT
30/06/2020 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

11
11/2020/NQ-

HĐQT
13/072020 Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2019.

12
12/2020/NQ-

HĐQT
31/07/2020

Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và 

kế hoạch kinh doanh quý III/2020.

13
13/2020/NQ-

HĐQT
31/07/2020 Kế hoạc đầu tư xây dựng năm 2020 ( điều chính lần 1).

14
14/2020/NQ-

HĐQT
01/10/2020

Thông qua phương án xử lý 3 căn nhà đầu tư tại dự án 

Bình Minh, Vĩnh Long.

15
15/2020/NQ-

HĐQT
12/10/2020

Phê duyệt chủ trương cho thuê mái nhà để sản xuất điện 

mặt trời trong thời hạn 20 năm.

16
16/2020/NQ-

HĐQT
30/10/2020

Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 và 

kế hoạch kinh doanh quý IV/2020.

17
17/2020/NQ-

HĐQT
30/10/2020 Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 ( điều chỉnh lần 2).

18
18/2020/NQ-

HĐQT
09/11/2020 Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2020.

19
19/2020/NQ-

HĐQT
30/11/2020

Ủy quyền ký hợp đồng vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng 

tại Vietinbank CN Thủ Đức.

Các Nghị quyết/Quyết định trong năm của Hội đồng quản trị
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Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc 

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát định kỳ và thường xuyên các hoạt động của Ban 

Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, thông qua các báo cáo tại các cuộc họp 

HĐQT định kỳ, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các vấn đề:

• Chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;

• Tiến độ và biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các Quyết định của 

HĐQT 

• Chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế liên quan;

• Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui 

định hiện hành của Nhà nước;

• Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty; 

• Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

STT Thành viên Chức vụ
Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên BKS

Số lượng 

cổ phần 

sở hữu

1 Trương Thị Trâm Trưởng ban 28/04/2016 0

2 Nguyễn Thị Thúy Vân Thành viên 17/04/2010 0,011%

3 Huỳnh Thị Ngọc Toàn Thành viên 
Ngày bắt đầu: 28/04/2017

Ngày kết thúc: 1/04/2020
0

a. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 

3. Ban Kiểm soát

Bà TRƯƠNG THỊ TRÂM 
Trưởng Ban Kiểm Soát

Thông tin cá nhân

Năm sinh: 1984

Số lượng cổ phiếu nắm giữ cá nhân: 0 CP

Trình độ chuyên môn:

• Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán Kiểm toán Đại học Kinh tế Tp.HCM (2007).

• Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh.

• Chứng chỉ kế toán viên của Bộ Tài chính.

Từ 08/2007 - 01/2011:

Từ 03/2011 - 04/2016

Từ 04/2016 – nay

Trợ lý Kiểm toán Công ty Kiểm toán KSI Việt Nam. 

Nhân viên Kiểm toán nội bộ - CTCP Bột Giặt LIX.

Trưởng ban kiểm soát - CTCP Bột Giặt LIX.

Sơ yếu lích lịch của Ban kiểm soát

QUẢN TRỊ CÔNG TY



97 |  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 98CÔNG TY CỔ PHẦN  BỘT GIẶT LIX         |

Bà NGUYỄN THỊ THÚY VÂN
Thành viên Ban Kiểm Soát

Thông tin cá nhân

Năm sinh: 1975

Số lượng cổ phiếu nắm giữ cá nhân: 3.600 CP - (Tương ứng 0,011%VĐL)

Trình độ chuyên môn:

• Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Tp.HCM năm 2002. 

Từ 04/1996 - 01/2010 

Từ 02/2010 - 06/2017 

Từ 06/2017 - nay 

Từ 04/2010 - nay

Quá trình công tác:

Nhân viên Phòng Tiêu thụ CTCP Bột giặt LIX.

Phó Phòng Tiêu thụ CTCP Bột giặt LIX.

Trưởng phòng Kế hoạch và Kho vận CTCP Bột giặt LIX.

Thành viên Ban kiểm soát CTCP Bột giặt LIX.

Sơ yếu lích lịch của Ban kiểm soát

QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT
Thành viên 
Ban kiểm soát

Chức vụ
Số buối họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

1 Trương Thị Trâm Trưởng Ban 5/5 100%

4 Nguyễn Thị Thúy Vân Thành viên 5/5 100%

5 Huỳnh Thị Ngọc Toàn Thành viên 1/5 20%

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ  

BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

• Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định 

của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công 

ty trong phạm vị trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo 

quy định của pháp luật và Công ty.

• Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các Thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận quản lý của Công ty. Đồng thời Ban kiểm soát 

cũng không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc, Ban kiểm soát trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

• Ban kiểm soát nhận thấy tình hình thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin của ban điều hành 

trong năm 2020 là đúng quy định.
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4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc và Ban kiểm soát.

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

STT  Họ và tên Lương Thưởng Thù lao

I
Hội đồng quản trị - Ban 

điều hành
 2020 

1 Chủ tịch Phan Thanh Bình 0.0% 0.0% 100.0%

2
Thành viên HĐQT - Tổng 

Giám đốc
Cao Thành Tín 89.9% 5.9% 4.2%

3
Thành viên HĐQT - Phó 

Tổng giám đốc
Bùi Công Thản 89.7% 6.0% 4.2%

4 Thành viên HĐQT Vũ Hoàng Chương 51.5% 41.8% 6.7%

5 Thành viên HĐQT Đoàn Thị Tám 50.3% 42.3% 7.4%

6 Phó Tổng Giám đốc Lê Đình Vỹ 92.1% 7.9% 0.0%

7 Kế toán trưởng
Phạm Thị Kim 

Hồng
91.3% 8.7% 0.0%

II Ban kiểm soát     

1
Trưởng ban Kiểm soát 

chuyên trách
Trương Thị Trâm 52.2% 47.8% 0.0%

2
Thành viên BKS không 

chuyên trách

Nguyễn Thị Thúy 

Vân
42.9% 54.6% 2.5%

3
Thành viên BKS không 

chuyên trách

Huỳnh Thị Ngọc 

Toàn
80.6% 16.1% 3.4%

Người thực hiện giao 

dịch

Quan hệ với 

người nội bộ 

Số CP sử hữu 

đầu kỳ

Số CP sử 

hữu cuối kỳ

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

Trần Phạm Thúy Vy
Vợ Ông Bùi 

Công Thản
36.624 0,113%

Đoàn Thị Tám
Thành viên 

HĐQT
80.000 0,247% 80.000 0.247%

Vũ Hoàng Chương
Thành viên 

HĐQT
3.669 0,011% 3.669 0,011%

Phạm Thị Kim Hồng
Kế Toán 

Trưởng
2.440 0,0075% 2.440 0,0075%

Nguyễn Thị Thúy Vân
Thành viên 

BKS
3600 0,011% 3.600 0,011%

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 

QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

• Trong năm 2020, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận 

lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình 

hình tài chính của Công ty.

• Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo 

chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

• Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì 

sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động 

kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.
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Bên liên quan khác Mối quan hệ

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Công ty mẹ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền 

Nam

Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa 

chất

Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Cần Thơ Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất 

Lâm Thao

Công ty trong cùng Tập đoàn

Công ty TNHH Xalivico Công ty liên kết

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần Liên quan với công ty liên kết

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH06
Ý kiến kiểm toán 01

Báo cáo tài chính được kiểm toán 01
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 13 tháng 03 năm 2021

CAO THÀNH TÍN


