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I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CTY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

1. Những sự kiện quan trọng:

 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

 Tên giao dịch đối ngoại: Utxi Aquatic Products Processing  Corporation

 Logo:

 Vốn điều lệ: 295.000.000.000 đồng;

 Điện thoại: (84-079) 3852676 – 3852952;

 Fax: (84-079) 3852676 – 3852952 – 3852670;

 Website: www.utxi.com.vn;

 Email: utxi@hcm.vnn.vn;

 Trụ sở:  Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam;

 Giấy phép kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 
2200203836 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 15 tháng 6 năm 
2006, thay đổi lần thứ 12, ngày 24/12/2010.

Tiền thân Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi là doanh nghiệp tư nhân hoạt động 
chính trong lĩnh vực mua bán tôm nguyên liệu cho các nhà máy thủy sản trong và ngoài 
tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2002, Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Út Xi chính thức đi vào hoạt động với các 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh các mặt hàng thủy sản xuất khẩu.

Ngày 15/06/2006, Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Út Xi chính thức chuyển đổi hình 
thức doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi theo Giấy đăng ký 
kinh doanh số 5903000042 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 
15/06/2006.

Là thành viên của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út 
Xi là đơn vị đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng sản xuất theo mô hình khép kín từ nuôi trồng đến 
chế biến và kinh doanh.
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Các chi nhánh trực thuộc:
(1). Xí nghiệp Chế biến thủy sản Hoàng Phương:
Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Giới thiệu tổng quan Xí nghiệp chế biến Hoàng Phương:

Công xuất thiết kế 10.000 tấn thành phẩm/năm, công suất vận hành hiện tại 55-
75%, công nhân sản xuất hiện tại 1.300 công nhân.

Vốn đầu tư: 101.699 triệu đồng, đưa vào hoạt động đầu năm 2004.

Thông tin về Xí nghiệp:



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, Trần Đề, Sóc Trăng

  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010                                                                                                                       4

-  Xí nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Phương có 7.144m2 mặt bằng sản xuất được 
bố trí linh hoạt cho nhiều dây chuyền chế biến. Được hoàn thành và đưa vào sử 
dụng cuối năm 2003 với trang thiết bị hoàn toàn mới. Công suất xí nghiệp 
khoảng 10.000 tấn thành phẩm / năm.

-  Phần lớn thiết bị chính đươc nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu do 
Searefico – đơn vị hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực thiết bị lạnh công 
nghiệp chế biến thủy sản – lắp đặt như:

+ Hệ thống 03 dàn cân điện tử ANRITSU nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ 
Nhật Bản với công suất 20.000 con/giờ/máy có khả năng phân thành 7 đến 12 
cỡ với độ chính xác +/- 0.1gr.

+  Hệ thống 03 tủ đông gió có khả năng cấp đông 900kg thành phẩm/giờ.
+  Hệ thống 02 tủ đông tiếp xúc có công suất 1,6 tấn thành phẩm/mẻ.
+  Hệ thống 02 băng chuyền IQF siêu tốc lạnh và luộc công suất 1 tấn thành 

phẩm/giờ.
+  Một băng chuyền IQF xoắn tiên tiến nhập khẩu trực tiếp từ FMC Thụy Điển có 

khả năng cấp đông nhiều loại sản phẩm cao cấp với công suất 450kg/giờ.
+  05 máy làm đá vảy chuyên dùng có thể sản suất 100 tấn đá vảy/ngày.
+  07 máy rà kim loại chuyên dụng nhãn hiệu Anritsu và Ishida của Nhật.
+  Hệ thống kho lạnh có công suất 650 tấn đảm bảo khả năng trữ lạnh ổn định ở 

nhiệt độ -20 oC +/- 2.
+  Hệ thống máy phát điện dự phòng gồm 2 máy CUMIN công suất 1.041KVA 

nhập khẩu từ Mỹ được hòa đồng bộ, đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định 
cho sản xuất.

+  Hệ thống khai thác và xử lý nước cấp đảm bảo cung cấp nước đủ tiêu chuẩn 
dùng trong chế biến thủy sản xuất khẩu với công suất 1.200m3 / ngày đêm.

+  Ngoài ra còn nhiều thiết bị hỗ trợ khác được trang bị đồng bộ đảm bảo khả 
năng chế biến từ những mặt hàng đơn giản như tôm sú còn vỏ bỏ đầu đông 
block đến những mặt hàng cao cấp như tôm duỗi, tôm xiên que, tôm tẩm bột, 
tôm hấp chín, tôm Sushi….

+  Nhà máy có hệ thống xử lý nước thải 1.000m3/ ngày đêm.
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(2). Xí nghiệp Chế biến thủy sản Hoàng Phong:
Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

                  

Giới thiệu tổng quan Xí nghiệp chế biến Hoàng Phong:

Công xuất thiết kế 10.000 tấn thành phẩm/năm, công suất vận hành hiện tại 45-
55%, công nhân sản xuất hiện tại: 1.141 công nhân.

Vốn đầu tư: 127.047 triệu đồng, đưa vào sử dụng đầu năm 2007.

Thông tin về Xí nghiệp:

-  Xí nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Phong là xí nghiệp chế biến tôm đông lạnh 
hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 
2006, xí nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Phong là nhà máy hiện đại nhất, là 
niềm tự hào của toàn công ty về tính hiện đại, hợp lý hóa sản xuất và công suất 
chế biến với hệ thống kho lạnh khoảng 600 tấn. Công suất xí nghiệp khoảng 
10.000 tấn/năm

-  Một số thiết bị tiêu biểu của xí nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Phong:
+  Hệ thống máy nén MYCOM gồm 10 máy thế hệ mới nhất với tổng công suất 

1.367 kw nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Nhật Bản.
+  Hệ thống 03 dàn cân điện tử ANRITSU nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ 

Nhật Bản với công suất 20.000 con/giờ/máy có khả năng phân thành 7 đến 12 
cỡ với độ chính xác +/- 0.1gr.

+  03 băng chuyền IQF siêu tốc phẳng dùng để cấp đông các sản phẩm lạnh và 
luộc công suất 1,7 tấn thành phẩm/giờ.

+  02 băng chuyền IQF xoắn siêu tốc dùng để cấp đông các mặt hàng cao cấp như 
Nobashi, tôm bao bột… công suất 1 tấn thành phẩm/giờ.

+  Hệ thống đông gió (Airplast Freezer) chuyên dụng cho các sản phẩm IQF bao 
gồm 09 tủ liên hoàn với công suất 3,1 tấn thành phẩm /mẻ.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, Trần Đề, Sóc Trăng

  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010                                                                                                                       6

+  Hệ thống đông gió (Airplast Freezer) chuyên dụng cho các sản phẩm block bao 
gồm 06 tủ liên hoàn với công suất 2,2 tấn thành phẩm /mẻ.

+  Hệ thống máy hấp để chế biến các loại tôm ăn ngay như tôm PTO hấp, PD hấp 
và Sushi có công suất 1,5 tấn/ giờ.

+  05 máy làm đá vảy chuyên dùng có thể sản suất 150 tấn đá vảy/ngày.
+  05 máy rà kim loại chuyên dụng nhãn hiệu Anritsu của Nhật.
+  Hệ thống kho lạnh có công suất 350 tấn đảm bảo khả năng trữ lạnh ổn định ở 

nhiệt độ -220C +/- 2.
+  Hệ thống máy phát điện dự phòng có công suất 1.370KVA được hòa đồng bộ, 

đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định cho sản xuất.
+  Hệ thống khai thác và xử lý nước cấp đảm bảo cung cấp nước đủ tiêu chuẩn 

dùng trong chế biến thủy sản xuất khẩu với công suất 1.500m3 / ngày đêm.
+  Bên cạnh đó công ty còn đầu tư thêm một phòng kiểm nghiệm hiện đại có khả 

năng kiểm tra dư lượng kháng sinh theo phương pháp ELISA, kiểm tra vi 
sinh… theo những yêu cầu khắt khe của những thị trường khó tính như Nhật, 
Châu Âu và Mỹ.

+  Nhaø maùy coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi 1.500m3/ngaøy ñeâm

Dây chuyền sản xuất được trang trị mới 100%, thiết bị đồng bộ và được đầu tư mới 
từ đầu, áp dụng những tiêu chuẩn quản lý tiên tiến cùng với đội ngũ công nhân lành 
nghề, là lợi thế của Công ty Út Xi so với các đơn vị khác.

Tất cả máy móc thiết bị được theo dõi dựa trên lý lịch máy, cơ chế vận hành, kế 
hoạch bảo trì thể hiện các bản chỉ dẫn trước máy được quản lý bỡi đội ngũ cơ điện 
chuyên nghiệp.

(3). Xí nghiệp kho vận Hoàng Nhã:
Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
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(4). Xí nghiệp Nuôi trồng thủy sản:
Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

             

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

 Nuôi trồng, chế biến và mua bán thủy sản xuất nhập khẩu;
 Sản xuất, mua bán con giống thủy sản các loại;
 Mua bán hóa chất, thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản,
 Sản xuất nước đá, cho thuê kho chứa hàng và vận chuyển hàng hóa;
 Đầu tư cơ sở hạ tầng và kinh doanh bất động sản.

+ Tình hình hoạt động:
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi chính thức hoạt động từ năm 2002 và có lãi từ 
năm thứ 2. Doanh thu và lợi nhuận qua các năm điều tăng, cụ thể: Doanh thu năm 2007, 
2008 và năm 2009 là 928,77 tỷ đồng, 873,99 tỷ đồng và 1.294,03 tỷ đồng, tương ứng với 
lợi nhuận: 16,04 tỷ đồng, 6,03 tỷ đồng và 28,46 tỷ đồng.
Sau 08 năm hoạt động (từ 2002 -2010), Công ty Cổ phần chế biến Thủy sản Út Xi đã đạt 
được những danh hiệu trong sản xuất kinh doanh sau:

 Cờ thi đua của Chính phủ tặng Đơn vị dẫn đầu phong chào thi đua trong hai năm 
2005, 2006.

 Bộ thương mại tặng bằng khen về thành tích xuất khẩu xuất sắc năm 2005, 2006.
 Bằng khen của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam về thành tích xuất sắc 

trong sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng 
doanh nghiệp năm 2005.

 Bằng khen của Bộ Y tế về thành tích bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động 
trong năm 2001 – 2005.
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 Năm 2006, Công ty đạt danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc (giải pháp về 
thị trường xuất khẩu tốt nhất) và doanh nghiệp đạt “ thương hiệu vàng chất lượng” 
năm 2006. Và doanh nghiệp 3 năm liền xuất khẩu uy tín năm 2004, 2005, 2006.

 Đạt thương hiệu xanh năm 2008 và 2009 do liên hiệp các khoa học kỹ thuật Việt 
Nam chứng nhận.

 Đạt giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2007, 2008.
 Được Thủ tướng Chính phủ tằng bằng khen cho cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị 

và Tổng giám đốc Công ty.
 Và nhiều bằng khen khác của UBND tỉnh Sóc Trăng, các Bộ, ngành Trung ương và 

các Ban ngành cấp tỉnh cho tập thể và cá nhân trong Công ty.
 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi đã đạt danh hiệu “thương hiệu chứng 

khoán uy tín” năm 2009 và 2010.

3. Định hướng phát triển:

+ Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Đa dạng hoá sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao là chiến lược 
kinh doanh của Công ty. Ngoài những sản phẩm cao cấp đang sản xuất thường xuyên cho 
các thị trường Nhật Bản, Châu  Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Hồng Kông,v.v.., như tôm tươi, tôm 
hấp chín, tôm xiên que, Nobashi, tôm tẩm bột thông thường, Sushi,v.v.. theo yêu cầu của 
thị trường; công ty đã cơ bản hoàn thành việc lập qui trình chế biến và thống nhất qui cách 
với khách hàng để giới thiệu một số mặt hàng mới ra thị trường như:

 Thị trường Châu Âu : Ngoài các mặt hàng truyền thống hiện đa cung cấp, Công ty 
Út Xi tiếp tục nghiên cứu một số mặt hàng có gia vị và phối trộn: Tôm xẻ bướm 
tẩm bột dừa, Tôm xiên que tẩm gia vị với nhiều vị khác nhau như : Tôm xiên que 
tẩm gia vị hương tỏi, Tôm xiên que tẩm gia vị hương chanh,v.v…

 Thị trường Mỹ: Bánh tôm bao bột kiểu Châu Á, Tôm bao bánh tráng rế, Bắp cải 
cuộn nhân tôm, Khổ qua nhồi tôm.v.v…

 Thị trường Hồng Kông: Hoành thánh nhân tôm, Nấm đông cô nhồi tôm, v.v..

Công ty cũng đang phối hợp với khách hàng Ai Cập, Hy Lạp cùng nghiên cứu giới thiệu 
thêm một số mặt hàng mới khác cho các thị trường này.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng chuỗi sản phẩm phẩm tinh chế có giá trị cao vào các thị 
trường Nhật, Mỹ, Châu Âu, v.v… tăng tính cạnh tranh mang lại doanh thu và lợi nhuận 
cho Đơn vị.

Tiếp tục cung cấp sản phẩm giá trị gia tăng cho các thị trường truyền thống, đồng thời kết 
hợp với các nhà phân phối lớn nghiên cứu sản phẩm đáp ứng theo thị hiếu tiêu dùng từng 
thị trường và vùng miền trên thế giới.
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Xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối chuỗi siêu thị, nhà hàng ở Mỹ thông qua Công 
ty T&T INTERNATIONAL SEAFOOD ở Hoa Kỳ.

Đầu tư và mở rộng vùng muôi tôm theo mô hình GAP vừa tạo nguồn nguyên liệu sạch  
cung ứng cho công tác chế biến vừa bảo vệ môi trường không gây hại cho cộng đồng.

Một số sản phẩm tiêu biểu của Công ty:

 Dòng sản phẩm tôm NOBASHI

                       

             Nobashi EBI                           Nobashi EBI                              Nobashi EBI

 Dòng sản phẩm tôm tươi

                        

           Raw Butterfly                             Raw HLSO                      Raw HLSO EZ PEEL

 Dòng sản phẩm tôm xiên que

                                              

                Double Piercing Pto Skewer         Single Piercing PD Skewer

 Dòng sản phẩm tôm phối trộn

                                       

         Shrimp Paste Covered With Cabbage       Shrimp Paste With Bitter Melon



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, Trần Đề, Sóc Trăng

  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010                                                                                                                       10

 Dòng sản phẩm tôm tẩm bột

                      

         Breaded Butter Fly                Breaded PD Color                     Breaded PD White

                       

        Breaded PTO Curve             Breaded PTO Straingt          Coconut Breaded ButterFly

 Dòng sản phẩm tôm hấp chín

                       

            Cooked HOSO                        Cooked PD                             Cooked PTO

                       

       Cooked whole shrimp               Cooked whole shrimp                        Sushi EBI

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Năm 2010, Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều định hướng, các giải pháp hổ trợ cho Ban 
điều hành công ty trong việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao 
nhất, cụ thể như:

1. Tích cực đưa sản phẩm mang thương hiệu UTXICO vào các thị trường mới thông 
qua mối quan hệ với khác hàng truyền thống, đẩy mạnh việc tiêu thị sản phẩm công 
ty tại thị trường Hoa Kỳ, sau khi phấn đấu lấy chứng nhận ACC tại đơn vị.
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2. Tăng cường việc thu mua và dự trữ nguyên liệu đảm bảo đủ chất và số lượng cung 
cho chế biến xuất khẩu trong thời gian ngoài vụ mùa, đảm bảo việc làm ổn định cho 
Cán bộ công nhân viên của Công ty.

3. Giữ vững và nâng cao các hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận như: 
ISO 9001: 2000, ISO 1400: 2004, ISO 22000: 2005, BRC phiên bản 4, IFS hiện 
đang áp dụng tại công ty, nhằm đảm bảo giữ vững các thị trường truyền thống và 
tạo sự an tâm cho các khách hàng ở các thị trường khác đáp ứng được xu hướng 
hiện nay.

4. Tích cực tìm nguồn bổ sung cho kế hoạch tài chính của công ty, thông qua mối liên 
kết với các Ngân hàng thương mại ở địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng cho nhu cầu thu 
mua nguyên liệu và mở rộng công tác sản xuất, tăng sản lượng xuất khẩu nhằm 
khai thác tối đa công xuất 20.000 tần thành phẩm ở hai Xí nghiệp chế biến Hoàng 
Phương và Hoàng Phong.

5. Đối với nguồn nguyên liệu: Công ty chủ động ký kết các hợp đồng tiêu thụ nguyên 
liệu với các trang trại, hộ nuôi tôm từ năm 2009 và hợp đồng với các doanh nghiệp 
thu mua ở các tỉnh lân cận. Đảm bảo đủ nguyên liệu cho lực lượng lao động ở công 
ty duy trì từ 1.800 đến 2.500 công nhân sản xuất liên tực trong thời gian ngoài vụ 
mua.

6. Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng sản xuất các mặt hàng từ tôm thẻ thay thế tạm 
thời tôm sú phục vụ nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng trong tương lai.

7. Trong năm 2010, Hội đồng quản trị tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất 
thường xin ý kiến phát hành tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ đồng lên 295 tỷ đồng cho cổ 
đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược. Trong đó phát hành 25 tỷ mệnh giá cho cổ 
đông hiện hữu tỷ lệ 6,8 cổ phần đang sở hữu được mua 1 cổ phần bằng mệnh giá và 
phát hành 100 tỷ đồng mệnh giá cho nhà đầu tư chiến lược thu về 143 tỷ đồng.

8. Xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý, đồng thời đưa ra phương 
hướng và biện pháp thúc đẩy tăng trưởng hoạt động trong năm. Xem xét và đánh 
giá việc thực hiện công tác điều hành của tổng giám đốc và cán bộ quản lý do Hội 
đồng quản trị bổ nhiệm.

Với tích cực tham gia điều hành hoạt động, chỉ đạo kịp thời theo xu hướng thị trường, năm 
2010 kết quả sản xuất kinh doanh đạt so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao cho, cụ 
thể:

Năm 2010, doanh thu đạt 1.637 tỷ đồng tăng 11,5% so với kế hoạch năm 2010 (1.498 tỷ 
đồng) và tăng 27,2% so với doanh thu thực hiện năm 2009 (1.287 tỷ đồng).

Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty là 37,4 tỷ đồng tăng 14,7% so với kế hoạch năm 
2010 (32,6 tỷ đồng), và tăng 31,7% so với lợi nhuận năm 2009 (28,46 tỷ đồng).

Nhìn chung năm 2010 hiệu quả kinh doanh tăng mạnh so với năm 2009: doanh thu tăng 
27,2%, lợi nhuận tăng 31,7%. Nguyên nhân tăng là do năm 2010 kinh tế thế giới phục hồi 
sau cuộc khủng hoảng. Các nước nhập khẩu tăng trưởng trở lại, nhu cầu thực phẩm tăng 
lên đặc biệt là mặt hàng thủy sản. Cùng với chính sách quản lý sản xuất kinh doanh của 
Ban điều hành dựa trên định mức sản xuất và giao khoán cho từng bộ phận nhằm linh hoạt 
trong điều hành, khuyến khích sáng tạo trong sản xuất tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả 
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trong sản xuất kinh doanh. Cho nên chi phí đầu vào được kiểm soát tốt tạo ra hiệu quả sản 
xuất kinh doanh năm 2010 tăng hơn so với năm 2009.

Bên cạnh những thuận lợi trên, nhưng vẫn còn khó khăn, diễn biến tỷ giá bất thường gây 
khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Đặc biệt tỷ giá niêm yết ở khác ngân hàng 
thương mại không phản ánh xác thực trị trường ngoại tệ trong nước. Điều này ảnh hưởng 
rất lớn đến doanh nghiệp có nguồn thu chủ yếu là dollar, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010. Tuy nhiên bằng sự vận thân và sự nổ 
lực của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý và công nhân, nhân viên công ty, tạo nền tảng 
vứng vàng hơn trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị 
trong năm 2011 và cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị sẽ phát  huy tốt nhất vai trò của mình trong việc đại diện cho cổ đông 
công ty chỉ đạo và giám sát xuyên suốt quá trình thực hiện kế hoạch theo phương hướng 
năm 2011 và các năm tiếp theo, thực hiện tốt nhất những nội dung được đại hội đồng cổ 
đông quyết định nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và sự phát triển của công ty 
trong thời gian tới.

III. Báo cáo của Ban tổng giám đốc:
  1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu Đvt Năm 2010 Năm 2009
1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán
  Chỉ số thanh toán hiện hành Lần 1,078 0,849
   Chỉ số thanh toán nhanh Lần 0,448 0,442
2. Chỉ số về cơ cấu tài sản
  Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản % 73,91 69,35
  Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 26,09 30,65
3. Chí số về cơ cấu nguồn vốn
  Tổng nợ /Tổng nguồn vốn % 71,92 81,59
  Nnguồn vốn CSH /Tổng nguồn vốn % 28,08 18,41
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
  Tỷ suất LNS.thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 2,04 1,98
  Tỷ suất LNS.thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 8,66 12,08
  Tỷ suất LNS.thuế/Tổng tài sản (ROA) % 1,92 2,22
5. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu Đồng 1.725 1.501

- Tổng giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2011 là: 1.373.962.448.206 đồng.

- Cơ cấu cổ đông tại ngày 18/03/2011:
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Cổ đông
Số lượng 
(người)

Số lượng
cổ phần

Số tiền theo 
mệnh giá 

(1.000 đồng)
Tỷ lệ

1. Cổ đông Nhà Nước 0 0 0 0,00%
2. Cổ đông là pháp nhân: 11 11.333.764 113.337.640 38,42%
3. Cổ đông là cá nhân: 389 18.166.236 181.662.360 61,58%
   Tổng cộng 400 29.500.000 295.000.000 100,00%

- Cổ phiếu ưu đãi: 0,00 cổ phần;
- Cổ phiếu phổ thông: 29.500.000 cổ phần;

+ Cổ phiếu đang lưu hành: 29.500.000 cổ phần;
- Cổ tức dự kiến chia năm 2010: 10% trên mệnh giá.

2. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
     Mục tiêu phát triển năm 2011

-  Năm 2011 là năm chứng kiến đà phát triển mạnh sau hơn một năm nền kinh tế thế giới 
vượt qua cuộc khủng hoảng, người dân trên thế giới bắt đầu chi tiêu cho tiêu dùng nhiều 
hơn, cuộc sống được cải thiện hơn. Tạo ra cơ hội mới trong hoạt động cung cấp thực 
phẩm chế biến từ thủy sản trên thị trường quốc tế.

-  Từ sự chuyển biến tốt của thị trường thực phẩm thủy sản, cùng với cơ hội phát triển chung 
của nền kinh tế thới giới, Hội đồng quản trị Công ty kỳ vọng năm 2011 là năm hoạt động 
sản xuất kinh doanh rất thuận lợi, tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

-  Chính những điều kiện trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi 
xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

Stt Chỉ tiêu Đvt Số tiền Ghi chú
1 Tổng doanh thu dự kiến: Tr.đồng 1.468.000

- Doanh thu xuất khẩu: 80.000.000 usd Tr.đồng 1.680.000 21.000 đ/usd
- Doanh thu nội địa và doanh thu khác: Tr.đồng 120.000

2 Sản lượng sản xuất: Tấn 11.000 100%
- Tôm hấp: Tấn 1.210 11,00%
- Tôm tươi: Tấn 4.730 43,00%
- Tôm tẩm bột: Tấn 2.310 21,00%
- Tôm Nobashi: Tấn 2.750 25,00%

3 Lợi nhuận sau thuế dự kiến: Tr.đồng 48.00
4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu dự kiến: Đồng 1.627
5 Lợi tức dự kiến chia dự kiến: % 12- 15%

Kế hoạch thực hiện:
*. Về Kế hoạch huy động nguồn vốn, phục vụ cho yêu cầu phát triển Công ty:
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-  Căn cứ theo kế hoạch được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2010 ngày 23/10/2010, vào quí 4/2010 sẽ thực hiện việc huy động thêm 
nguồn vốn, trong việc phát hành cho cho nhà đầu tư chiến lược số lượng 10.000.000 cổ 
phần tương đương 100 tỷ đồng mệnh giá thu về số tiền 143 tỷ đồng. Công tác phát hành 
đã hoàn tất, quyết toán xong và báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước vào ngày 
22/12/2010.

-  Với nguồn vốn tăng thêm, cộng với việc huy động các khoản vay tín dụng đã được các 
Ngân hàng và tổ chức tín dụng khu vực tỉnh Sóc Trăng đồng ý trên kế hoạch, sẽ góp 
phần vào trong công tác thu mua nguồn nguyên liệu đáp ứng nhu cầu kế hoạch chế biến 
và xuất khẩu trong năm 2011. Đồng thời thực hiện kế hoạch mở rộng và phát triển sản 
xuất kinh doanh của Công ty. 

*. Thực hiện việc đầu tư vào các Dự án, bao gồm:

-  Năm 2011 Công ty đầu tư mở rộng Xí nghiệp chế biến Hoàng Phương nâng công suất 
chế biến các mặt hàng giá trị gia tăng đáp ứng xu hướng phát triển chung của ngành 
thủy sản tỉnh Sóc Trăng, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu của Chính phủ 
theo quyết định số 332/QĐ-TTg dự án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020. 
Đồng thời kiểm soát tốt nguồn vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển đô 
thị dầu khí Cửu Long thực hiện dự án phát triển Khu đô thị mới 5a, đường Mạc Đỉnh 
Chi, thành phố Sóc Trăng đây là dự án nhiều triển vọng mang về lợi nhuận cho Đơn vị.

-  Theo kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011 của Đơn vị liên kết, năm 
2011 Công ty thu về từ nguồn đầu tư này khoảng 07 tỷ đồng.

*. Củng cố, sắp xếp lại công tác tổ chức và kiểm soát tốt chi phí sản xuất:

-  Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc sẽ sắp xếp tổ chức bộ máy quản trị sản xuất cho 
phù hợp với tình hình phát triển mới. Tinh gọn bộ máy quản lý, bố trí phù hợp từng vị 
trí trong hoạt động sản xuất hướng đến quản trị hiệu trong công tác sản xuất kinh doanh 
của Công ty.

-  Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho từng hoạt động sản xuất, chánh những lãng phí 
không cần thiết từng bước nâng cao công tác quản trị sản xuất mang lại lợi ích cho Đơn 
vị, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua.

*. Tăng sản lượng, tăng mặt hàng và thị trường xuất khẩu, tiếp tục triển khai kế 
hoạch tiêu thụ mạnh sản phẩm UTXICO tại thị trường nội địa:

-  Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các thiết bị phụ trợ trong dây chuyền sản xuất của Xí 
nghiệp Hoàng Phương và XN Hoàng Phong, nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản 
phẩm và tăng năng suất cũng như sản lượng, đồng thời đảm bảo chế biến những mặt 
hàng mới theo yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
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-  Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu UTXICO ngay tại thị trường 
nội địa. Qua các năm doanh thu nội địa tăng rất mạnh, cùng với cơ cấu lợi nhuận trên 
doanh thu khá cao (16%) và ít rủi ro. Nó sẽ góp phần rất lớn trong tổng thu nhập của 
Công ty nếu khai thác tốt thị trường này.

-  Mở rộng thị trường xuất khẩu: Ngoài những thị trường truyền thống hiện nay như: 
Nhật, các nước Châu Âu, Úc – Công ty đang hướng ra thị trường các nước Đông Âu, 
Châu Á, Trung quốc và các nước Ả Rập – dựa trên sản phẩm đa dạng, chất lượng và 
sản lượng xuất khẩu của Công ty trong tương lai. Tăng cường đẩy mạnh các sản phẩm 
sang thị trường Mỹ, do tại đây đã có đối tác là Công ty T&T sẽ tổ chức việc tiêu thụ 
sản phầm UTXICO tại các siêu thị, Nhà hàng,v.v. . tại Hoa kỳ.

*. Xây dựng vùng nguyên liệu và thu mua nguyên liệu phục vụ cho sản xuất:

     +   Tập trung vào các ao nuôi hiện nay do Phòng Đầu tư Công ty ký hợp đồng đầu tư 
và theo dõi quản lý, xây dựng các ao nuôi thí điểm: phục vụ cho việc áp dụng các 
tiêu chuẩn GAP cho vùng nuôi. 

     
     +   Liên kết 3 nhà: Hộ nuôi tôm – Ngân hàng – Công ty, trong đó: Ngân hàng sẽ tiếp 

cận với các hộ nuôi tôm, thông qua giới thiệu của Công ty, sau khi thẩm định sẽ 
đầu tư vốn, thức ăn, con giống (có chọn lọc), Công ty tổ chức kỹ sư đến các hộ 
nuôi để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ về mặt kỹ thuật - tổ chức thu mua sản phẩm; 
các hộ nuôi lo ao nuôi, trực tiếp nuôi tôm và có nghĩa vụ hoàn vốn và lãi cho Ngân 
hàng. 

     +   Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, nhằm ngăn chặn kịp 
thời dư lượng chất kháng sinh theo qui định.

     
     +   Dự kiến được tình hình thiếu hụt nguồn nguyên liệu chính là: tôm sú do mất mùa và 

sụt giảm gần 30% diện tích ao nuôi tôm sú trong tỉnh; Công ty đã có kế hoạch 
chuyển đổi sang một số loại nguyên liệu khác như: tôm thẻ, các loại tôm biển, 
thông qua việc triển khai các mẫu sản phẩm mới theo nguồn nguyên liệu đã chuyển 
đổi, chào hàng và đã nhận được những hợp đồng mới từ phía khách hàng, trên cơ 
sở đó đại diện Công ty đã ký hợp đồng với một số đơn vị ở khu vực miền trung 
cung cấp nguyên liệu cho Công ty trong thời gian tới.

Những khó khăn từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn còn cùng với lạm phát tăng cao 
ở những tháng đầu năm sẽ tạo ra khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay và chi phí sử 
dụng vốn tăng lên. Công ty chúng ta sẽ còn khó khăn trong năm 2011. Nó sẽ tác động trực 
tiếp đến quá trình phát triển cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
Nhưng sự nổ lực và quyết tâm cao Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ 
công nhân viên, công ty sẽ đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

IV. Báo cáo tài chính năm 2010:

Báo cáo tài chính năm 2010 được kiểm toán bỡi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính 
và Kế toán Phía Nam (AASCS):
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V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:
1. Kiểm toán độc lập:

Tổ chức chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2010:
    CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1,  TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 3 8205944;       Fax: (84.8) 3 8205942;

Website: www.aascs.com.vn

Xem chi tiết ý kiến của kiểm toán viên được trình bày ở mục IV báo cáo tài chính và chấp 
nhận toàn phần báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

2. Kiểm toán nội bộ:

Kiểm toán viên nội bộ sau khi soát xét báo cáo tài chính do Phòng kế toán tài vụ lập gồm: 
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 cũng 
như luồng tiền luân chuyển trong năm phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính 
của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi cho năm tài chính 2010.

Sau khi tham khảo ý kiến của kiểm toán viên độc lập, kiểm toán viên nội bộ Công ty chấp 
nhận toàn bộ báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
như trình bày ở mục IV.

VI. Các công ty có liên quan: Không.

VII. Tổ chức nhân sự:
Cơ cấu tổ chức:



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, Trần Đề, Sóc Trăng

  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010                                                                                                                       47

Ban điều hành Công ty:
- Hội đồng quản trị:

Stt Họ và tên
Giới
tính

Năm sinh
Trình độ
Học vấn

Quê quán Chức vụ

1 Nguyễn Thị Xi Nữ 1941 6/12 Sóc Trăng CT.HĐQT
2 Nguyễn Triệu Dỏng Nam 1960 12/12 Sóc Trăng PCT.HĐQT
3 Nguyễn Tuấn Anh Nam 1968 Th.sQTKD TP HCM Thành viên
4 Trương Văn Phước Nam 1959 12/12 Sóc Trăng Thành viên
5 Nguyễn Hoàng Phương Nam 1972 12/12 Sóc Trăng Thành viên
6 Mai Thị Hồng Nga Nữ 1978 12/12 Sóc Trăng Thành viên

- Ban kiểm soát:

Stt Họ và tên
Giới
tính

Năm 
sinh

Trình độ Quê quán Chức vụ

1 Trần Văn Bửu Nam 1975 CN kinh tế Hậu Giang Trưởng ban
2 Lê Thanh Sơn Nam 1959 TC pháp lý Hậu Giang Thành viên
3 Lê Phước Sang Nam 1979 CN Kinh tế Đồng Tháp Thành viên
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- Ban tổng giám đốc:

Stt Họ và tên
Giới
tính

Năm 
sinh

Trình độ
Học vấn

Quê quán Chức vụ

1 Nguyễn Tuấn Anh Nam 1968 Th.sQTKD Hà Tây Tổng giám đốc
2 Nguyễn Triệu Dỏng Nam 1960 12/12 Sóc Trăng PT giám đốc
3 Trương Văn Phước Nam 1959 12/12 Sóc Trăng PT giám đốc
4 Nguyễn Hoàng Phương Nam 1972 12/12 Sóc Trăng PT giám đốc

* Tóm tắt lý lịch các thành viên trong ban điều hành:
- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc:

Họ và tên:  NGUYỄN THỊ XI

:Giới tính  ּׂש

ּׂש Ngày tháng năm sinh:

ּׂש Nơi sinh:

ּׂש Quốc tịch:

ּׂש Dân tộc:

ּׂש Địa chỉ thường trú:

ּׂש Điện thoại liên lạc:

ּׂש Trình độ học vấn:

ּׂש Trình độ chuyên môn:

ּׂש Quá trình công tác:

Nữ;

1941;

Mỹ Xuyên, Sóc Trăng;

Việt Nam;

Kinh;

07B Ngô Quyền, P.1, Tp.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng;

079.3851367

6/12

- Trước năm 1990:  Mua bán nhỏ các mặt hàng thủy sản 
ở huyện Mỹ Xuyên.

- Năm 1991-02/2002: Thành lập cửa hàng mua bán thủy 
sản – rồi chuyển lên DNTN Út Xi.

- T02 /2002 - nay:  Cùng với một số thành viên trong gia 
đình thành lập Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Út 
Xi. T6/2006 chuyển thành Công ty CP Chế biến thủy 
sản Út Xi

ּׂש Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi

ּׂש Hành vi vi phạm pháp luật: Không;

ּׂש Quyền lợi mâu thuẩn với Cty: Không;

Họ và tên:  NGUYỄN TRIỆU DỎNG

:Giới tính  ּׂש

:Ngày tháng năm sinh  ּׂש

:Nơi sinh  ּׂש

Nam;

1960;

Mỹ Xuyên, Sóc Trăng;



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, Trần Đề, Sóc Trăng

  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010                                                                                                                       49

:Quốc tịch  ּׂש

:Dân tộc  ּׂש

:Địa chỉ thường trú  ּׂש

:Điện thoại liên lạc  ּׂש

:Trình độ học vấn  ּׂש

:Trình độ chuyên môn  ּׂש

:Quá trình công tác  ּׂש

Việt Nam;

Kinh;

Số BD.01-03 KDC Minh Châu, P7, Tp. Sóc Trăng; 
079.3660656;

12/12

CEO

- Năm 1980 – 1994: Tham gia công tác tại Công ty Nông 
sản thực phẩm tỉnh Hậu Giang (nay là Công ty 
Thương mại Cần Thơ) với chức vụ: Trưởng trạm thu 
mua của các huyện Long Mỹ, Thốt Nốt.

-1994-02/2002: Phụ tiếp gia đình làm kinh doanh thủy 
sản.

- T02/2002 - nay: Thành lập Công ty TNHH Chế biến 
Thủy sản Út Xi, T6/2006 chuyển thành Công ty Cổ 
phần Chế biến Thủy sản Út Xi

:Chức vụ công tác hiện nay  ּׂש Phó CT HĐQT Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi;

Phó tổng giám đốc Công ty.

:Hành vi vi phạm pháp luật  ּׂש Không;

:Quyền lợi mâu thuẩn với Cty  ּׂש Không;

Họ và tên:  NGUYỄN TUẤN ANH

:Giới tính  ּׂש

:Ngày tháng năm sinh  ּׂש

:Nơi sinh  ּׂש

:Quốc tịch  ּׂש

:Dân tộc  ּׂש

:Địa chỉ thường trú  ּׂש

:Điện thoại liên lạc  ּׂש

:Trình độ học vấn  ּׂש

:Trình độ chuyên môn  ּׂש

:Quá trình công tác  ּׂש

Nam;

1968;

Chu Minh, Chu Quyến, Quốc Oai, Hà Tây;

Việt Nam;

Kinh;

541/85 Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh; 
079.3852950

12/12;

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân anh văn, nga văn;

- Năm  1991 - 1994: Công tác ở Công ty Liên doanh khách 
sạn Embassy

- Năm 1995 - 2003: Phó phòng nghiệp vụ Ngân hàng 
CALYON

- T08/20003 – 09/2009: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Chế 
biến Thủy sản Út Xi.

- T09/2009 – nay: Tổng Giám Đốc Công ty CP Chế biến Thủy 
sản Út Xi

:Chức vụ công tác hiện nay  ּׂש Thành viên Hội đồng quản trị;
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Tổng giám đốc Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi;

:Hành vi vi phạm pháp luật  ּׂש Không;

:Quyền lợi mâu thuẩn với Cty  ּׂש Không;

Họ và tên:  TRƯƠNG VĂN PHƯỚC

:Giới tính  ּׂש

:Ngày tháng năm sinh  ּׂש

:Nơi sinh  ּׂש

:Quốc tịch  ּׂש

:Dân tộc  ּׂש

:Địa chỉ thường trú  ּׂש

:Điện thoại liên lạc  ּׂש

:Trình độ học vấn  ּׂש

:Trình độ chuyên môn  ּׂש

:Quá trình công tác  ּׂש

Nam;

1959;

Mỹ Xuyên, Sóc Trăng;

Việt Nam;

Kinh;

85A, Quốc lộ 1, P.2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;
079.3660565;

12/12

CEO

- Năm 1980 – 1994:  Tham gia công tác tại Công ty 
Nông sản thực phẩm tỉnh Hậu Giang (Công ty 
Thương mại Cần Thơ) với chức vụ là Cán bộ Trạm 
Giao dịch của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- T02/2002 - nay:  Cùng với một số thành viên trong gia 
đình thành lập Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Út 
Xi; T6/2006 chuyển thành Công ty CP CBTS Út Xi

:Chức vụ công tác hiện nay  ּׂש Thành viên HĐQT Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi;

Phó tổng giám đốc Công ty.

:Hành vi vi phạm pháp luật  ּׂש Không;

:Quyền lợi mâu thuẩn với Cty  ּׂש Không;

Họ và tên:  NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

:Giới tính  ּׂש

:Ngày tháng năm sinh  ּׂש

:Nơi sinh  ּׂש

:Quốc tịch  ּׂש

:Dân tộc  ּׂש

:Địa chỉ thường trú  ּׂש

:Điện thoại liên lạc  ּׂש

:Trình độ học vấn  ּׂש

:Trình độ chuyên môn  ּׂש

Nam;

1972;

Mỹ Xuyên, Sóc Trăng;

Việt Nam;

Kinh;

35 Lý Đạo Thành, P.6, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;
079.3660565;

12/12

CEO

- Năm 1991 – 2001: Học phổ thông xong phụ giúp gia 
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:Quá trình công tác  ּׂש đình trong công tác kinh doanh của Doanh nghiệp tư 
nhân Út Xi.

- T02/2002 – nay: Góp vốn thành lập Công ty TNHH 
Chế biến Thủy sản Út Xi; T6/2006 chuyển thành 
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

:Chức vụ công tác hiện nay  ּׂש Thành viên HĐQT Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi;

Phó tổng giám đốc Công ty;

Giám đốc Xí nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Phương.

:Hành vi vi phạm pháp luật  ּׂש Không;

:Quyền lợi mâu thuẩn với Cty  ּׂש Không;

Họ và tên:  MAI THỊ HỒNG NGA

:Giới tính  ּׂש

:Ngày tháng năm sinh  ּׂש

:Nơi sinh  ּׂש

:Quốc tịch  ּׂש

:Dân tộc  ּׂש

:Địa chỉ thường trú  ּׂש

:Điện thoại liên lạc  ּׂש

:Trình độ học vấn  ּׂש

:Trình độ chuyên môn  ּׂש

:Quá trình công tác  ּׂש

Nữ;

1978;

Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

Việt Nam;

Kinh;

07B Ngô Quyền, P.1, Tp.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng;

079.3660565;

12/12

- Năm 1997:  Sau khi học phổ thông, lập gia đình về ở 
bên chồng, phụ tiếp gia đình làm kinh doanh thủy 
sản.

- T02/ 2002 – nay: Cùng với một số thành viên trong gia 
đình thành lập Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Út 
Xi; T6/2006 chuyển thành Công ty CP Chế biến thủy 
sản Út Xi

:Chức vụ công tác hiện nay  ּׂש Thành viên HĐQT Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi;

Thủ quỹ Công ty.

:Hành vi vi phạm pháp luật  ּׂש Không;

:Quyền lợi mâu thuẩn với Cty  ּׂש Không;

  - Ban kiểm soát:

Họ và tên:  LÊ THANH SƠN

:Giới tính  ּׂש

:Ngày tháng năm sinh  ּׂש

Nam;

1959;
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:Nơi sinh  ּׂש

:Quốc tịch  ּׂש

:Dân tộc  ּׂש

:Địa chỉ thường trú  ּׂש

:Điện thoại liên lạc  ּׂש

:Trình độ học vấn  ּׂש

:Trình độ chuyên môn  ּׂש

:Quá trình công tác  ּׂש

Thốt Nốt, Cần Thơ;

Việt Nam;

Kinh;

4/48 huyện Thanh Quan, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Cần 
Thơ; 

079.3660676;

12/12

Trung cấp pháp lý;

- Năm 1977 – 1982:  Đi bộ đội công tác ở tỉnh Kam Pông 
Chơ Năng, Campuchia;

- T10/1982: Phục viên về công tác ở Công ty Nông sản 
thực phẩm tỉnh Hậu Giang (nay là Công ty Thương 
mại Cần Thơ) với chức vụ là Cán bộ Phòng Tổ chức 
hành chánh Công ty.

- Năm 1995: Xin nghỉ và về công tác tại địa phương;

- Năm 2000 – 2002: Công tác tại Phòng Kế hoạch của 
Công ty Giày Cần Thơ;

- T07/2002 - nay: Công tác tại Phòng Tổ chức Công ty 
Chế biến Thủy sản Út Xi. 

:Chức vụ công tác hiện nay  ּׂש Thành viên Ban kiểm soát;

Trưởng phòng TCHC Cty CP CBTS Út Xi.

:Hành vi vi phạm pháp luật  ּׂש Không;

:Quyền lợi mâu thuẩn với Cty  ּׂש Không;

Họ và tên:  TRẦN VĂN BỬU

:Giới tính  ּׂש

:Ngày tháng năm sinh  ּׂש

:Nơi sinh  ּׂש

:Quốc tịch  ּׂש

:Dân tộc  ּׂש

:Địa chỉ thường trú  ּׂש

:Điện thoại liên lạc  ּׂש

:Trình độ học vấn  ּׂש

:Trình độ chuyên môn  ּׂש

:Quá trình công tác  ּׂש

Nam;

02/12/1975;

Lương  Nghĩa, Long Mỹ, Hậu Giang;

Việt Nam;

Kinh;

Số 23 LK36 đường số 8, khu đô thị 5a, P4, Tp S.Trăng; 

079.3852671;

12/12

Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán tổng hợp;

- Năm 2001- 06/2006: Công tác tại Cty CP Cơ khí & Xây 
lắp Điện Bạc Liêu với chức vụ: Kế Toán Tổng Hợp.

- T06/2006 - nay: Công tác tại Công ty CP CBTS Út Xi.
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:Chức vụ công tác hiện nay  ּׂש Trưởng Ban Kiểm Soát;

Trưởng phòng KSNB Cty CP CBTS Út Xi.

:Hành vi vi phạm pháp luật  ּׂש Không;

:Quyền lợi mâu thuẩn với Cty  ּׂש Không;

Họ và tên:  LÊ PHƯỚC SANG

:Giới tính  ּׂש

:Ngày tháng năm sinh  ּׂש

:Nơi sinh  ּׂש

:Quốc tịch  ּׂש

:Dân tộc  ּׂש

:Địa chỉ thường trú  ּׂש

:Điện thoại liên lạc  ּׂש

:Trình độ học vấn  ּׂש

:Trình độ chuyên môn  ּׂש

:Quá trình công tác  ּׂש

Nam;

02/12/1980;

Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp;

Việt Nam;

Kinh;

Số 25-24 LK36 đường số 8, KĐT 5a, P4, Tp S.Trăng; 

079.3852671;

12/12;

Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán tổng hợp;

- T09/2001 - 12/2002: Kế toán trưởng Cty TNHH Chế 
biến Thủy sản Bạc Liêu.

- T 01/2002 - 04/2004: Phó Phòng Kế toán Cty TNHH 
Chế biến Thủy sản Út Xi; Kế toán trưởng Công ty 
TNHH XD & TM Minh Châu.

- T04/2004 - 10/2007: Kế toán trưởng Công ty TNHH 
XD&TM Minh Châu.

- T11/2007 - 03/2008: Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH 
XD&TM Minh Châu; Kế toán trưởng Cty CP ĐT 
& PT Đô thị Dầu khí Cửu Long.

- T04/2008 - đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Cty CP 
CBTS Út Xi; Kế toán trưởng Cty CP ĐT&PT Đô 
thị Dầu khí Cửu Long.

:Chức vụ công tác hiện nay  ּׂש Thành viên Ban kiểm soát;

Kế toán trưởng Cty CP ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu 
Long.

:Hành vi vi phạm pháp luật  ּׂש Không;

:Quyền lợi mâu thuẩn với Cty  ּׂש Không;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, họp ngày 29/4/2010 bầu bổ sung Ông 
Nguyễn Tuấn Anh là thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út 
Xi.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, Trần Đề, Sóc Trăng

  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010                                                                                                                       54

Quyền lợi Ban tổng giám đốc: Ban tổng giám đốc hưởng lương hàng tháng theo quy chế 
tiền lương của Công ty được phê duyệt bỡi Hội đồng quản trị và tiền thưởng được hưởng 
theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi quyết toán năm.

Số lượng cán bộ công nhân viên tại ngày 31/12/2010: 1.645 nhân sự, với trình độ chuyên 
môn như sau:

Stt Phân theo trình độ chuyên môn Số lượng Tỷ lệ

1 Trình độ đại học trở lên: 129 7,84%

2 Trình độ trung cấp và tương đương: 136 8,26%

3 Công nhân có tay nghề chế biến thủy sản: 844 53,74%

4 Công nhân đang học nghề, thử việc: 536 30,16%

          Tổng cộng 1.645 100,0%

Chính sách đào tạo:

Trong nền kinh tế tri thức, một trong những yếu tố tiên quyết đến sự thành công của doanh 
nghiệp là con người. Nhận thức được điều này, Công ty Út Xi xem công tác đào tạo và 
chính sách thu hút người lao động có tay nghề, chuyên môn cao là mục tiêu xuyên suốt 
đồng hành cùng doanh nghiệp. 

Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học tập nâng cao tay nghề, hiểu 
được tầm quan trọng của mình đối với công việc, ý thức được công việc của mình từ đó 
tránh những động tác thừa, tăng năng suất lao động mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Công ty Út Xi thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo tại doanh nghiệp và bên 
ngoài như: tổ chức triển khai huấn luyện công nhân sản xuất các sản phẩm mới, đào tạo 
tay nghề, đào tạo nội dung các hệ thống quản lý chất lượng: HACCP,  ISO 9001: 2000, 
BRC (phiên bản 4), ISO 14001: 2004, ISO 22000:2005 .v.v… Ngoài ra Công ty thường 
xuyên cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn bên ngoài nhằm hoàn 
thiện và cập nhật kiến thức mới phục vụ công tác chuyên môn ngày một hiệu quả.

Chính sách lương, thưởng

Như đã đề cập ở trên, con người là nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp, do 
đó muốn giữ được người có tay nghề, chuyên môn tốt nhất là người giỏi, Công ty có chính 
sách đãi ngộ thông qua tiền lương, thưởng trả cho người lao động.

Công ty Út Xi trả lương theo sản phẩm làm ra, tạo sự công bằng cho người lao động. Cho 
nên, không người lao động nào có thể dựa dẫm hoặc ăn theo người khác, tạo ra tính cạnh 
tranh nâng cao năng suất trong sản xuất. Mức thu nhập bình quân của người lao động qua 
các năm:
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Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010

Thu nhập bình quân/

tháng (VNĐ)
1.750.000 1.850.000 2.030.000 2.350.000

Ngoài những khoảng thu nhập từ lương, Người lao động còn được Công ty bố trí nhà tập 
thể, và hổ trợ tiền nhà trọ cho những lao động làm việc từ 1 năm trở lên, Công ty hổ trợ 
một phiếu ăn trưa cho người lao động làm việc trong ngày. 

Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học tập nâng cao tay nghề, hiểu 
được tầm quan trọng của mình đối với công việc, ý thức được công việc của mình từ đó 
tránh những động tác thừa, tăng năng suất lao động mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

VIII. Thông tin cổ đông và Hội đồng quản trị:
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi được nêu ở 
mục VII, các thành viên không trực tiếp điều hành Công ty gồm:

1. Nguyễn Thị Xi Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Mai Thị Hồng Nga Thành viên hội đồng quản trị;
3. Trần Văn Bửu Trưởng Ban kiểm soát;
4. Lê Thanh Sơn Thành viên Ban kiểm soát;
5. Lê Phước Sang Thành viên Ban kiểm soát.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty luôn giữ đúng các cuộc hợp định kỳ và bất thường theo quy 
định điều lệ công ty.

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị tổ chức 14 phiên hợp diễn ra từ tháng 05/2010 đến 
tháng 4/2011, nội dung gồm:

1. Thông qua dự thảo báo cáo tài chính và xét duyệt phân phối lợi nhuận năm 2010.
2. Thông qua phương hướng hoạt động năm 2010 và định hướng phát triển từ năm 2011

đến 2013.
3. Thông qua việc xây dựng hạn mức tín dụng của Công ty năm 2011 đối với các Ngân 

hàng thương mại. Quyết định về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty ký các 
hợp đồng tín dụng trong năm 2011 với các Ngân hàng thương mại và quỹ đầu tư chi 
nhánh Sóc Trăng và các nơi khác.

4. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường xin ý kiến phát hành tăng 
vốn cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư chiến lược tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ 
đồng lên 295 tỷ đồng. Trong đó 25 tỷ cho cổ đông hiện hữu và 100 tỷ cho nhà đầu tư 
chiến lược.

5. Thông qua quy chế công bố thông tin của Công ty.
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6. Xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý, đồng thời đưa ra phương 
hướng và biện pháp thúc đẩy tăng trưởng hoạt động trong năm. Xem xét và đánh giá 
về việc thực hiện công tác điều hành của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý do Hội 
đồng quản trị bổ nhiệm.

7. Thông qua các quyết định liên quan đến chính sách về lao động và tiền lương trong 
toàn công ty, theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành.

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty gồm có 03 (ba) thành viên được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền 
giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty trong 
quá trình điều hành sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đại hội đồng thông qua hàng năm.

Sau đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, 
Ban kiểm soát tổ chức công tác giám sát định kỳ hàng quý, sáu tháng, năm cụ thể như sau:

* Về hoạt động kinh doanh:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, thẩm định báo cáo kết quả 
kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý;

- Giám sát việc thực hiện các quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban tổng 
giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát tính pháp lý các giao dịch kinh tế, dân sự của Công ty trong lĩnh 
vực kinh doanh.

* Về hoạt động tài chính và đầu tư:

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, đầu tư, mua sắm tài sản, các vấn đề về cổ phần 
và các vấn đề khác có liên quan của Công ty;

- Thẩm tra báo cáo tài chính; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các 
quỹ theo quy định của điều lệ;

- Giám sát các giao dịch kinh tế, dân sự liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư.

* Về tổ chức nhân sự:
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật lao động và các chế độ đối với người lao động 

của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng Giám đốc, 

Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác trong Công ty để đảm 
bảo công việc bổ nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện đúng theo Luật doanh nghiệp 
và Điều lệ công ty.

* Các vần đề khác: Theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền Ban kiểm soát giám sát được Trưởng ban báo cáo lên 
Hội đồng quản trị trước khi trình cho Cổ đông.
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Trong năm 2010, Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp nào trong quản trị điều hành 
Công ty vi phạm Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty:

Thù lao và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010:
Stt Họ và tên Chức vụ Thù lao

I. Hội đồng quản trị:
1 Nguyễn Thị Xi Chủ tịch Hội đồng quản trị 84.000.000
2 Nguyễn Triệu Dỏng Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 60.000.000
3 Nguyễn Tuấn Anh Thành viên Hội đồng quản trị 32.000.000
4 Trương Văn Phước Thành viên Hội đồng quản trị 48.000.000
6 Nguyễn Hoàng Phương Thành viên Hội đồng quản trị 48.000.000
5 Mai Thị Hồng Nga Thành viên Hội đồng quản trị 48.000.000

           Cộng: 320.000.000
II. Ban kiểm soát:

1 Trần Văn Bửu Trưởng ban kiểm soát 36.000.000
2 Lê Thanh Sơn Thành viên kiểm soát 24.000.000
3 Lê Phước Sang Thành viên kiểm soát 24.000.000

           Cộng 84.000.000
     Tổng cộng: 404.000.000

Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng 
quản trị:

Họ và tên Chức vụ
Số cổ phần
Năm giữ

Tỷ lệ
Nắm giữ

1. Nguyễn Thị Xi Chủ tịch HĐQT 2.973.530 10,02%
2. Nguyễn Triệu Dỏng Phó chủ tịch HĐQT 2.535.000 8,59%
3. Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT 30.970 0,10%
4. Trương Văn Phước Thành viên HĐQT 745.588 2,53%
5. Nguyễn Hoàng Phương Thành viên HĐQT 776.885 2,63%
6. Mai Thị Hồng Nga Thành viên HĐQT 745.588 2,53%
Tổng cộng: 7.807.561 26,4%

Thông tin giao dịch cổ phiếu của Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng 
giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan các đối tượng nói trên.

Không có.

                 Sóc Trăng, ngày 29 tháng 04 năm 2011       

       CÔNG TY CP CBTS ÚT XI

              CHỦ TỊCH HĐQT

               NGUYỄN THỊ XI


