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I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển  

1.1 Giới thiệu về Công ty 

 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

 Tên Tiếng Anh: VINH HAO MINERAL WATER CORPORATION 

 Tên giao dịch viết tắt: VINH HAO CO. 

 Trụ sở chính: 3   Hải  hượng   n  ng –   2 –    h   ài –     han 

 hiết –  ỉnh Bình  hu n 

 Điện thoại: (84.62) 3 739 106 

 Fax: (84.62) 3 739 108 

 Email: vinhhao@hcm.vnn.vn 

 Website: http://vinhhao.com.vn 

 Biểu tượng (logo): 

 

 Vốn điều lệ: 81 000 000 000 đồng ( ám mươi mốt tỷ đồng). 

 Giấy chứng nh n 

Đ  D: 

Công ty Cổ Phần Nước  hoáng Vĩnh Hảo hoạt động theo 

giấy chứng nh n đăng ký kinh doanh số 3400178402 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thu n cấp lần đầu ngày 

09/03/1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 24/01/2014. 

 Ngành nghề sản xuất 

kinh doanh theo Giấy 

CNĐ  D 

 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: sản xuất 

nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai  

 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bong 

và chế phẩm vệ sinh: sản xuất mỹ phẩm. 

 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 

 Sản xuất thực phẩm khác chưa được  hân vào đâu  

 Dịch vụ lưu tr  ngắn ngày. 

 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường 

sức khỏe tương tự: dịch vụ tắm nước khoáng và tắm 

bùn khoáng. 

 Bán buôn đồ uống: bán buôn đồ uống không có cồn. 

 Bán buôn thực phẩm. 

 Sản xuất thức ăn gia s c, gia cầm và thủy sản.  

 Chế biến và bảo quản rau quả: chế biến tạo và các 

sản phẩm từ tảo. 
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  hai khoáng khác chưa được  hân vào đâu: khai 

thác khoáng sản (trừ khai thác titan). 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng 

khác: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ. 

 Sản xuất sản phẩm từ plastic: Sản xuất bao bì từ 

plastic. 

Công ty Cổ Phần Nước  hoáng Vĩnh Hảo hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, hạch 

toán độc l  , được quyền sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp lu t để giao dịch với 

các đơn vị trong và ngoài nước. 

1.2 Quá trình hình thành và phát triển 

-  háng 8/1909, nguồn suối khoáng nóng của Vĩnh Hảo được  hát hiện  

- Ngày 28/1/1928, Công ty Socíeté Civile D'Etudes Des Eaux Minérals De Vinh Hao tiến 

hành khai thác và thương mại hóa  

- Tháng 10/1930, nước suối Vĩnh Hảo chính thức được tung ra thị trường với công suất 

3 000 lít/giờ với tên thương mại là Vichy - Vĩnh Hảo và chiếm lĩnh thị  hần lớn nhất tại 

thị trường Việt Nam l c bấy giờ  Sản  hẩm Vĩnh Hảo xuất khẩu sang các nước Đông 

Dương và thị trường các nước  hát triển như Mỹ, Úc, Canada và Đài  oan  

- Năm 1995, Xí nghiệ  Nước Suối Vĩnh Hảo được liên doanh thành l   Công ty cổ  hần 

Nước  hoáng Vĩnh Hảo, do Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình  hu n cấ   hé  số 

000965GP/TLDN–03 ngày 1 /01/1995, với 2 cổ đông chính là UBND tỉnh Bình  hu n, 

Công ty Cổ  hần  ài chính Sài Gòn (nay là Ngân Hàng Việt Á). 

- Công ty đăng ký là Công ty đại ch ng ngày 2 tháng 1 năm 2008. 

- Ngày 02/ /2013, Công ty đ  có văn bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v không 

còn đá  ứng các điều kiện của Công ty đại ch ng   

 Một số giải thưởng chính mà Công ty đã đạt được  

Các thành tựu mà Vĩnh Hảo đ  đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xã 

hội: 

 ISO 22000 : 2005: Với chất lượng tuyệt hảo và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm  Năm 2000, Vĩnh Hảo là thương hiệu nước khoáng đầu tiên của Việt Nam được 

cấp giấy chứng nh n ISO 9002:199 , năm 200  đạt ISO 9001:2000 và đầu quý I năm 

2008, Công ty đ  tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn 

ISO 22000:2005, đây là hệ thống quản lý cao nhất trong ngành thực phẩm. 

 Chứng nhận đăng ký chất lượng hàng hóa: Để sản phẩm đến với người tiêu dùng có 

chất lượng tốt nhất, Vĩnh Hảo đ  đi đầu trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 
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theo tiêu chuẩn quốc tế  Nước khoáng Vĩnh Hảo đ  được đăng ký chất lượng sản phẩm 

với cơ quan Quản lý Dược phẩm và  ương thực Hoa Kỳ (FDA), và đ  được công nh n 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.  

Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, trong những năm qua Vĩnh Hảo không 

ngừng nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm. Minh chứng cho điều đó là các Giải 

thưởng, Cúp, Bằng khen mà Vĩnh Hảo đ  được trao tặng như:  

 Hàng Việt Nam chất lượng cao: Hàng Việt Nam chất lượng cao đ  trở thành “Nh n 

hiệu chứng nh n” theo  u t Sở hữu trí tuệ mới. Logo Hàng Việt Nam chất lượng cao là 

một dấu hiệu nh n biết chất lượng sản phẩm được chứng nh n bởi cơ quan quản lý Nhà 

nước.  

Năm 2010, Vĩnh Hảo lại tiếp tục tự hào nằm trong 54 trong số 766 doanh nghiệ  đ  có 

thành tích liên tục 1  năm liền đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất  ượng Cao” (1997 – 

2010) do người tiêu dùng báo Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn. 

 Sao Vàng Đất Việt: Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt là giải thưởng uy tín dành cho các 

thương hiệu hàng đầu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ giao cho  rung ương Hội liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với  rung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt 

Nam tổ chức. 

Đây là giải thưởng uy tín nhất trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhằm tôn vinh 

các thương hiệu hàng đầu của Việt Nam đ  có những đóng gó  nhất định vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước   à năm thứ tư liên tiếp vinh dự đạt giải thưởng Sao 

Vàng Đất Việt (2004 – 2010), thành tích này tiếp tục khẳng định uy tín và hình ảnh của 

thương hiệu Vĩnh Hảo đối với nhà đầu tư cũng như các đối tác trong nước và quốc tế. 

 Thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam:  hương hiệu nổi tiếng Việt Nam là giải thưởng do 

Phòng Công nghiệ  và  hương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Cty nghiên cứu thị 

trường thế giới Nielsen tổ chức. 

Đây là chương trình duy nhất chỉ sử dụng độ nh n biết và chất lượng nh n biết của người 

tiêu dùng để xác định chỉ số nổi tiếng của các thương hiệu từ đó đưa ra bảng xếp hạng 

thương hiệu tại Việt Nam. Ý kiến đánh giá là sự “công nh n th t 100%” từ  hía người 

tiêu dùng dành cho các doanh nghiệp. Công tác nghiên cứu tổ chức khảo sát dựa trên tiêu 

chuẩn quốc tế về nghiên cứu thị trường. 

Năm 2008, Vĩnh Hảo lại tiếp tục tự hào được người tiêu dùng bình chọn hai năm liên tục 

là ‘ hương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam’  

 Giải vàng thương hiệu an toàn vệ sinh thực phẩm: Năm 2009, Vĩnh Hảo đ  vinh dự 

trở thành một trong 78 doanh nghiệ  đạt “Giải vàng thương hiệu vệ sinh an toàn thực 
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phẩm” do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y Tế - kết hợp với  rung tâm tư vấn phát 

triển thương hiệu và chất lượng TP.HCM trao tặng  Chương trình xét trao tặng Giải vàng 

thương hiệu chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm này là tiền đề chuẩn bị cho việc triển 

khai tháng hành động “Vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2009 của Bộ Y Tế 

vừa được diễn ra vào ngày 11/04/2009. 

 Nước khoáng đầu tiên tại Việt Nam: Nước khoáng Vĩnh Hảo được vinh dự xác l p là 

“Nh n hiệu nước khoáng đầu tiên tại Việt Nam” do  rung tâm sách kỷ lục Việt Nam 

(VietBook) cấp chứng nh n. 

 Giải thưởng chất lượng Việt Nam: Sản phẩm Vĩnh Hảo đạt giải thưởng chất lượng Việt 

Nam do Bộ Khoa học công nghệ cấp vào ngày 17/11/2008   heo các quy định hiện hành, 

Giải thưởng chất lượng Việt Nam được xét tặng cho những doanh nghiệp có thành tích 

nổi b t trong việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo 7 tiêu chí 

của Giài thưởng chất lượng Việt Nam. 

 Thương hiệu mạnh Việt Nam: Tháng 4/2010, Vĩnh Hảo cùng 119 doanh nghiệp thành 

công năm 2009 đ  vinh dự nh n giải thưởng “ hương hiệu Mạnh Việt Nam 2009”   

“ hương hiệu Mạnh Việt Nam” là chương trình thường niên do Thời báo Kinh tế Việt 

Nam tổ chức, với sự phối hợp của Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công  hương), đặc biệt 

trao tặng cho các doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sẳc trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trong công cuộc 

hội nh p kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh  hươmg hiệu Quốc gia. 

 Giải thưởng món ngon Việt Nam: Sản phẩm nước khoáng có ga Vĩnh Hảo vinh dự là 1 

trong 60 sản phẩm đ  được bình chọn trong số 285 sản phẩm của 128 doanh nghiệp tham 

dự giải thưởng “Món ngon Việt Nam 2010”   

Đây là giải thưởng được trao cho 60 sản phẩm thực phẩm của doanh nghiệp, nhà hàng 

được người tiêu dùng bầu chọn nhiều nhất và được hội đồng thẩm định xác nh n đạt tiêu 

chí của giải thưởng “Đạt chất lượng dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và ngon”  

 Thương hiệu vàng: Tháng 11/2007, Vĩnh Hảo đ  vinh dự nh n giải thưởng “ hương 

Hiệu Vàng” - Golden Brand Awards do Hiệp hội chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu 

Việt Nam trao tặng.  

Giải thưởng này do Bộ  hương Mại bảo trợ, Cục xúc tiến thương mại (Viettrade), Cục 

quản lý cạnh tranh khoa học kỹ thu t Việt Nam (Vusta), Hiệp hội chống hàng giả & Bảo 

vệ thương hiệu Việt Nam (Vatap) phối hợp tổ chức. Đây là giải thưởng uy tín nhằm tôn 

vinh những doanh nghiệp và bảo vệ thương hiệu Việt Nam trong thời kỳ hội nh p, tôn 
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vinh các thương hiệu có thành tích tốt trong kinh doanh, chất lượng dịch vụ, sản phẩm, 

hỗ trợ cộng đồng và đóng gó  tích cực cho các hoạt động xã hội. 

 Nhãn hiệu cạnh tranh – nổi tiếng lần II: Tháng 4-2007,  hương hiệu nước khoáng 

Vĩnh Hảo vinh dự nh n giải thưởng “Nh n hiệu cạnh tranh - nổi tiếng lần II” do Hội Sở 

Hữu Trí Tuệ Việt Nam tổ chức.  

“Nh n hiệu cạnh tranh – nổi tiếng lần II” được xét chọn dựa theo các tiêu chí khắc khe 

của Lu t Sở Hữu Trí Tuệ VN  Năm 2007, Giải thưởng trao Giải cho 49 Nhãn Hiệu Nổi 

Tiếng & 47 Nhãn Hiệu Cạnh Tranh trong tổng số hàng ngàn nhãn hiệu tham gia trên toàn 

quốc. Một lần nữa thương hiệu Vĩnh Hảo lại khẳng định vị trí thương hiệu trên thị 

trường.  

 Cúp vàng Topten sản phẩm thương hiệu Việt uy tín – chất lượng: Cúp vàng TopTen 

sản phẩm  hương hiệu Việt Uy tín - Chất lượng do Ban Tổ chức chương trình bình chọn 

sản phẩm  hương hiệu Uy tín - Chất lượng trao tặng vào ngày 02/01/2007. 

2. Cơ cấu tổ chức Công ty 

Công ty Cổ Phần Nước  hoáng Vĩnh Hảo được tổ chức và hoạt động theo Lu t doanh 

nghiệ  đ  được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 

thông qua vào ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Vĩnh Hảo tuân thủ Lu t Doanh nghiệp 

và Điều lệ Công ty đ  được Đại hội đồng cổ đông thông qua  Cơ cấu tổ chức của Công ty 

hiện tại bao gồm 01 trụ sở chính đặt tại 34  Hải  hượng   n  ng – Khu Phố 2 – Phường 

 h   ài – Thành Phố  han  hiết –  ỉnh Bình  hu n và 07 đơn vị trực thuộc. 

a. Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo - Nhà máy sản xuất 

nước khoáng tại xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận: 

 Địa chỉ:  hôn Vĩnh Sơn, X  Vĩnh Hảo, Huyện  uy  hong,  ỉnh Bình  hu n 

b. Chi nhánh Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo tại tỉnh Bình Dương: 

 Nhà máy sản xuất đặt tại địa chỉ: Ấ  Hoá Nhựt, X   ân Vĩnh Hiệ , Huyện  ân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương 

  rung tâm  hân  hối đặt tại địa chỉ: Số 20 Đại lộ  hống Nhất,  hu Công nghiệ  

Sóng  hần 2,  hường Dĩ An,  hị x  Dĩ An,  ỉnh Bình Dương 

c. Chi nhánh Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo tại Hưng Yên: 

 Địa chỉ:  m 2  + 30, Quốc lộ 5, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 

d. Chi nhánh Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo tại Đà Nẵng: 

 Địa chỉ: Đường số 3,  hu Công nghiệ  Hòa  hánh,  hường Hòa  hánh Bắc, Qu n 

Liên Chiểu,  hành  hố Đà Nẵng 
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e. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại số 184 đường Hoàng Hoa Thám, 

phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh:  

 Địa chỉ: 184 đường Hoàng Hoa  hám,  hường 12, qu n  ân Bình,     Hồ Chí Minh 

f. Văn phòng đại diện Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Lầu 5F, cao ốc Master, 41-43 

Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh:  

 Địa chỉ:  ầu 5F, cao ốc Master,  1- 3  rần Cao Vân,  hường  , qu n 3,     Hồ Chí 

Minh 

2.1 Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng Cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 

định cao nhất của Công ty  Đại hội đồng Cổ đông có quyền bầu, b i nhiệm thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát  Đại hội đồng Cổ đông có quyền xem xét và xử lý 

các vi  hạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông 

Công ty, quyết định tổ chức lại hoặc giải thể công ty và thông qua định hướng  hát triển của 

Công ty. 

2.2 Hội đồng quản trị 

 à cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công 

ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ 

những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông  Hội đồng Quản trị có quyền và 

nghĩa vụ giám sát Tổng Giám đốc và những người quản lý khác trong Công ty. Quyền và 

nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do Pháp lu t và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của 

Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông quy định. 

2.3 Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên, là cơ quan do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có nhiệm 

vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, hoạt động 

điều hành kinh doanh của Tổng Giám đốc; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. 

Ban kiểm soát hoạt động độc l p với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.  

2.4 Ban Tổng Giám Đốc 

Ban Tổng Giám đốc Công ty bao gồm 1 Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc. Tổng 

Giám đốc được Hội đồng quản trị ủy quyền, là người đại diện theo pháp lu t của Công ty, 

điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQ  về việc 

thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc quản lý hoạt động sản 
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xuất kinh doanh trực tiế , tư vấn góp ý cho Tổng Giám đốc đưa ra các quyết định chiến lược 

cho Công ty.  

2.5 Các phòng ban chức năng 

Các phòng ban chức năng hỗ trợ cho Ban Giám đốc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh 

doanh của Công ty được v n hành hiệu quả. 

3. Chính sách đối với người lao động 

3.1 Cơ cấu lao động trong Công ty 

Số lượng người lao động trong Công ty tính đến thời điểm 31/12/2013 là 735 người, trong đó 

cơ cấu lao động có tay nghề theo trình độ được thể hiện trong bảng sau: 

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

1 Phân theo trình độ 735 100,0 

 Đại học và trên đại học 86 11,7 

 Cao đẳng 41 5,6 

  rung cấ  và sơ cấ  94 12,8 

  ao động  hổ thông 514 69,9 

2 Phân theo thời hạn hợp đồng 735 100,0 

  ao động không xác định thời hạn 221 30,1 

  ao động có thời hạn từ 1-3 năm 351 47,8 

  ao động có thời hạn 1 năm 163 22,2 

3.2 Chính sách đối với người lao động 

Chế độ làm việc  

Người lao động làm việc trong Công ty đều được Công ty ký kết hợ  đồng lao động và được 

tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm x  hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệ   Công ty 

thực hiện chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi đối với người lao động như chế độ làm thêm 

giờ, chế độ nghỉ  ễ,  ết,  hé , chế độ thai sản, chăm sóc con nhỏ theo đ ng quy định của 

 há  lu t lao động  

Điều kiện làm việc 

Đối với lao động gián tiế , công ty cải tạo trụ sở, các  hòng làm việc một cách khoa học, 

khang trang, rộng r i, thoáng mát tạo cảnh quan môi trường sạch đ    đối với lao động trực 
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tiế , Công ty trang bị đầy đủ dụng cụ và  hương tiện bảo hộ cá nhân cho người lao động, 

không ngừng cải thiện điều kiện lao động, luôn tuân thủ các qui chuẩn, yêu cầu an toàn trong 

quá trình lao động sản xuất   

Chính sách tuyển dụng, đào tạo 

 rong quá trình  hát triển, Công ty Vĩnh Hảo luôn coi trọng công tác quản lý và sử dụng 

nguồn nhân lực, trong đó con người là nhân tố quan trọng quyết định đến hiệu quả SX- D 

và sự  hát triển bền vững của Công ty  Vì v y chiến lược  hát triển nguồn nhân lực của 

Công ty là chăm lo đào tạo  hát triển con người về mọi mặt, luôn quan tâm đến chính sách 

đ i ngộ và đào tạo  hù hợ , khuyến khích sự  hấn đấu, đóng gó  của CBCNV vào sự  hát 

triển chung của Công ty   rong những năm qua chất lượng đội ngũ CBCNV Công ty ngày 

được nâng cao thông qua việc tuyển dụng lao động mới có kiến thức, năng lực, kinh nghiệm 

và thông qua đào tạo bồi dưỡng CBCNV hàng năm  

Căn cứ nhu cầu công việc, kế hoạch lao động được Hội đồng quản trị Công ty  hê duyệt, 

Giám đốc Công ty tiến hành triển khai tuyển dụng lao động trong  hạm vi số lượng lao động 

được duyệt  Sau khi hoàn tất quá trình tuyển dụng và ký hợ  đồng lao động, Công ty sẽ á  

dụng quy trình đào tạo để á  dụng cho đối tượng là cán bộ công nhân viên  Cụ thể: 

Kế hoạch đào tạo và thực hiện 

Hàng năm,  hòng Hành chính Nhân sự sẽ l   kế hoạch đào tạo năm trong nội dung kế hoạch 

lao động tiền lương và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty  

Căn cứ để l   kế hoạch đào tạo: 

 Dự kiến đào tạo của các bộ  h n trong Công ty 

 Định hướng  hát triển của Công ty 

 Sau khi tuyển dụng, luân chuyển cán bộ để đá  ứng nhu cầu công việc 

 Yêu cầu từ năng lực của CBCNV  

 Hồ sơ ghi nh n báo cáo không  hù hợ  về công tác đào tạo, bố trí nhân sự 

 Những vấn đề mới  hát sinh trong việc cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng - Môi 

trường -  hử nghiệm 

 Những thông báo chiêu sinh từ các tổ chức bên ngoài có nội dung liên quan đến nhu 

cầu đào tạo Công ty. 

 Các yêu cầu  há  lu t và chế định  
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 Các yêu cầu khác 

Phòng Hành chính Nhân sự tham mưu cho  ổng Giám đốc ra quyết định cử nhân sự t   

huấn  Riêng đối với những công việc trước khi đảm nh n  hải qua đào tạo hướng dẫn thực tế 

thì trưởng  hòng/ban/bộ  h n khi nh n lao động mới, căn cứ quyết định điều động, Hợ  

đồng lao động để  hân công người kèm cặ  hướng dẫn đ ng quy trình. 

Sau khi khóa đào tạo kết th c, CBCNV trở về làm việc tại đơn vị   rưởng đơn vị  hân công, 

giao nhiệm vụ và tổ chức theo dõi, đánh giá, tạo điều kiện thu n lợi để CBCNV hoàn thành 

nhiệm vụ và  hát huy năng lực  

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi  

Công ty coi chính sách lương là một động lực đối với người lao động   hu nh   của người 

lao động trong Công ty gồm tiền lương và các khoản có tính chất lương, tiền thưởng, ăn ca, 

độc hại  

Chế độ tiền lương:  hực hiện cơ chế tiền lương theo chức danh công việc gắn với năng suất 

lao động và hiệu quả công việc được giao  Ngoài ra Công ty có chính sách khen thưởng xứng 

đáng với các cá nhân, t   thể có thành tích xuất sắc, sáng kiến cải tiến kỹ thu t trong sản 

xuất mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty  

Các đoàn thể trong Công ty được tạo điều kiện hoạt động, vì thế người lao động cũng có 

thêm động lực để gắn bó với Công ty. 

4. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

4.1 Tổng quan ngành nước đóng chai Việt Nam 

Ngành nước uống đóng chai là một trong số ngành hàng tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng hai 

con số những năm gần đây  Hòa vào xu hướng tiêu dùng trong một cuộc sống hiện đại, 

người tiêu dùng ưa thích sản  hẩm tiện lợi và đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực  hẩm  

Nước sạch dùng để uống tại Việt Nam theo thói quen sử dụng lâu đời cần  hải đun sôi, để 

nguội hay chiết rót đang dần được thay thế bằng sản  hẩm nước đóng chai được  hân  hối 

ngay tại các tiệm tạ  hóa địa  hương  Ngoài ra, với hàm lượng khoáng chất trong các sản 

 hẩm nước tinh khiết sẽ là sự lựa chọn tối ưu khi mà các vấn đề về sức khỏe, vệ sinh thực 

 hẩm trở thành mối quan ngại hàng đầu của người tiêu dùng nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản 

thân và gia đình   hi giá trị sản  hẩm gần với nh n thức của người tiêu dùng, thị trường 

càng có nhiều cơ hội tăng trưởng  

 hị trường có hàng trăm công ty sản xuất nước uống đóng chai, tuy nhiên  hần lớn thị  hần 
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t   trung vào một số công ty lớn, đ  xây dựng thành công thương hiệu và là lựa chọn hàng 

đầu của người tiêu dùng thông qua các chiến dịch quảng cáo truyền thông, khuyến m i và 

mạng lưới kênh  hân  hối rộng khắ    hân kh c sản  hẩm cao cấ  chiếm lĩnh bởi nh n hiệu 

cao cấ  ngoài nước nh   khẩu vào Việt Nam   

4.2 Vị thế của Công ty trong ngành 

Vĩnh Hảo là một trong số thương hiệu hàng đầu trong thị trường nước khoáng chai tại Việt 

nam và là một trong số ít công ty trong nước có khả năng cung cấ  sản  hẩm nước khoáng 

có ga nhờ vào hàm lượng khoáng cao tại nguồn nước khai thác  Vĩnh Hảo khẳng định chất 

lượng thương hiệu sản  hẩm qua 80 năm  hục vụ người tiêu dùng và là sản xuất nước 

khoáng đầu tiên tại Việt nam  Sản  hẩm của Vĩnh Hảo đá  ứng được tiêu chuẩn nh   khẩu 

của các thị trường khó tính nhất như Mỹ, Úc, Canada và Đài  oan  

Vĩnh Hảo v n hành kênh  hân  hối rộng khắ  cả nước với  0 đại lý và gần 25 000 điểm bán 

lẻ điểm bán hàng, sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, công nghệ đóng chai cao cấ  và quy 

trình kiểm tra sản  hẩm chặt chẽ được v n hành xuyên suốt, đảm bảo sản  hẩm hoàn hảo 

trước khi đến tay người tiêu dùng thông qua kênh  hân  hối sỉ và lẻ  

Nắm bắt xu thế người tiêu dùng, Vĩnh Hảo mở rộng thị  hần trong các năm gần đây bằng 

cách   hai thác hiệu quả hơn kênh  hân  hối, cải tiến bao bì sản  hẩm mang xu hướng hòa 

nhị  vào  hong cách sống năng động trong thời đại mới của người tiêu dùng  Vĩnh Hảo 

không ngừng nghiên cứu sáng tạo nhằm đưa sản  hẩm mới mang nhiều khoáng chất hơn 

nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng  Với sứ mệnh mang ‘Nguồn khoáng 

thiên nhiên’ đến từng gia đình người Việt Nam, Vĩnh Hảo cam kết không ngừng nỗ lực 

mang nguồn nước quý giá nhất cho chính người Việt Nam  

4.3 Triển vọng phát triển của ngành 

Ngành nước uống suối khoáng đóng chai được kỳ vọng tiế  tục đà tăng trưởng nhờ vào nh n 

thức của người tiêu dùng về vấn đề sức khỏe ngày càng cao, trị trường nước đóng chai cho 

thấy sự xu hướng tiêu dùng dịch chuyển từ các sản  hẩm đóng chai có chất bảo quản thay 

vào đó là sản  hẩm tinh khiết tự nhiên  Cuộc sống hiện đại b n rộn, khí h u nhiệt đới và tăng 

trưởng lượt khách du lịch là yếu tố tác động làm gia tăng qui mô ngành nước uống đóng chai 

tiện lợi  

Chính sách quản lý của các bộ ngành ngày càng chặt chẽ hơn về vấn đề vệ sinh an toàn thực 

 hẩm, bảo vệ môi trường từ tác động quá trình sản xuất sẽ được thực hiện quyết liệt hơn  

Ngoài ra, để sản  hẩm tạo được niềm tin tiêu dùng, các công ty trong ngành cần thiết  hải 

tuân thủ và đá  ứng cao hơn nữa các tiêu chuẩn này   hị trường sẽ dần loại bỏ các công ty 
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nhỏ lẻ không ch  trọng xây dựng thương hiệu và các thương hiệu uy tín sẽ nhanh chóng có 

kế hoạch nắm bắt sự dịch chuyển thị trường từ người tiêu dùng sang nh n hiệu sản  hẩm 

chất lượng hơn  

II. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA VĨNH HẢO, 

NHỮNG CÔNG TY MÀ VĨNH HẢO ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT 

HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT 

HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI VĨNH HẢO 

1. Danh sách các Công ty nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối Vĩnh Hảo 

STT Tổ chức Địa chỉ 

Số lượng, tỷ lệ sở 

hữu 

Số lượng Tỷ lệ 

01 
Công ty Cổ  hần Hàng Tiêu 

Dùng Ma San 

 ầng 12,  oà nhà  umho 

Asiana  laza Saigon, số 39 

 ê Duẩn,  hường Bến 

Nghé, Qu n 1,  hành  hố 

Hồ Chí Minh 

5.144.460 63,51% 

2. Danh sách các Công ty mà Vĩnh Hảo đang nắm giữ quyền kiểm soát và chi phối 

STT Tổ chức Địa chỉ 

Số lượng, tỷ lệ sở 

hữu 

Số lượng Tỷ lệ 

01 

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

 hương mại và Sản xuất 

Krôngpha 

 m 37, Quốc lộ 27,  hị 

trấn  ân Sơn, Huyện Ninh 

Sơn,  ỉnh Ninh  hu n 

2.299.954 99,998% 

3. Danh sách các Công ty liên kết   

STT Tổ chức Địa chỉ 

Số lượng, tỷ lệ sở 

hữu 

Số lượng Tỷ lệ 

01 
Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh 

Hảo 

QL1A, Km 1607-1608, 

thôn Vĩnh Sơn, X  Vĩnh 

Hảo, Huyện  uy  hong, 

 ỉnh Bình  hu n 

360.000 30% 
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III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013 

1. Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ năm 2013 

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty đang thực hiện là sản xuất và kinh doanh nước 

khoáng, nước tinh khiết đóng chai. 

Kết quả về sản lượng tiêu thụ 2013 

TT Diễn giải 
Năm 2012 Năm 2013 Tăng/giảm 

(1.000 lít) (1.000 lít) Giá trị Tỷ lệ 

1 Sản lượng sản xuất 129.400 137.400 8.000 6% 

2 Sản lượng tiêu thụ 123.400 133.400 10.000 8% 

Cơ cấu doanh thu thuần về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Doanh thu thuần 

Năm 2012 Năm 2013 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền Tỷ trọng (%) 

1 
Bán hàng hóa, sản  hẩm 

và cung cấ  dịch vụ 
443.604 100% 452.620 100% 

2 Khác 2.195 0% 2.627 0% 

  Tổng cộng 445.799 100% 455.247 100% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013(*) 

(*) Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Vĩnh Hảo là báo cáo tài chính hợ  nhất, gồm 

báo cáo tài chính của Công ty Cổ  hần Nước  hoáng Vĩnh Hảo và công ty con Công ty Cổ 

 hần  hương Mại Dịch Vụ và Sản Xuất  rông ha (“ rông ha”). Vào ngày 30/12/2013, 

Công ty Cổ  hần Nước  hoáng Vĩnh Hảo đ  hoàn tất việc mua 99 99% cổ  hần của 

 rông ha với tổng số tiền  7 590 triệu đồng  Việc mua lại này dẫn đến Công ty Vĩnh Hảo có 

99,99% lợi ích kinh tế trực tiế  trong  ronfa tại ngày 31 tháng 12 năm 2013.  

Cơ cấu lợi nhuận gộp của công ty 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Lợi nhuận gộp 

Năm 2012 Năm 2013 

Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 

1 Bán hàng hóa, sản  hẩm 158.110 100% 163.140 99% 
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STT Lợi nhuận gộp 

Năm 2012 Năm 2013 

Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 

và cung cấ  dịch vụ 

2 Khác 782 0% 1.003 1% 

  Tổng cộng 158.892 100% 164.143 100% 

Nguồn: BCTC kiểm toán 2013 

2. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính năm 2013 đạt 452.620 triệu đồng ghi nh n 

tốc độ tăng trưởng 2% so với năm 2012   rong năm vừa qua, Vĩnh Hảo đồng thời t p trung 

v n hành nguồn lực nhằm xây dựng nền tảng kinh doanh hiệu quả, thông qua đó Vĩnh Hảo 

đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới, mở rộng kênh phân phối và phát triển thương hiệu. Vĩnh 

Hảo từng bước thực thi chiến lược mô hình kinh doanh qui mô lớn nhằm khai thác thị trường 

hàng tiêu dùng tiềm năng Việt nam.  

Sản lượng tiêu thụ năm 2013 đạt 133,4 triệu lít, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm trước. 

Không chỉ đạt tăng trưởng sản xuất, Vĩnh Hảo luôn đặt trong tâm tuân thủ nghiêm ngặt các 

tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm trong mỗi sản phẩm 

đến tay người tiêu dùng. 

Đối với mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi là sản xuất nước suối khoáng đóng chai, Công ty 

duy trì cơ cấu chi phí hợ  lý theo đặc thù của ngành nghề với tổng tỷ lệ chi  hí trong năm 

2013 chiếm 96,18%/doanh thu, là tỷ trọng tăng nh  (0,75%) so với năm 2012   rong khi tỷ 

trọng chi phí giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệ  được kiểm soát tốt với tỷ 

trọng chi phí góp phần giảm lần lượt là 0,4% và 0,6%/doanh thu so với năm trước thì chi phí 

bán hàng ghi nh n mức tăng tỷ trọng là 2,37%/doanh thu do hoạt động đầu tư mở rộng mạng 

lưới kênh phân phối tại địa bàn miền Bắc. 

 rong năm tài chính 2013, Vĩnh Hảo đ  hoàn tất việc mua 99.99% cổ phần của Công ty 

Krôngpha với tổng số tiền 47.590 triệu đồng  Vĩnh Hảo sở hữu 99,99% lợi ích vốn chủ sở 

hữu tại Krôngpha vào ngày 31/12/2013. Việc mua lại cổ phiếu này đ   hát sinh doanh thu tài 

chính khoản bất lợi thế thương mại âm là 213.962 triệu đồng. Kết quả kinh doanh hợp nhất 

2013 đạt lợi nhu n sau thuế là 222.933 triệu đồng và l i cơ bản trên cổ phiếu đạt 27.523 

đồng/cổ phiếu. 
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3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2013 

3.1. Bảng cân đối kế toán: 
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3.2. Kết quả kinh doanh: 

 

 

“Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nước 

khoáng Vĩnh Hảo được đăng tải trên website theo địa chỉ: www.vinhhao.com.vn”  

3.3. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 

Đơn vị : Triệu đồng 

http://www.vinhhao.com.vn/
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STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng/ giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 191.760 561.276 192,70% 

2 Doanh thu thuần 443.604 452.620 2,03% 

3 Lợi nhu n từ HĐ D 17.327 226.812 1.209,01% 

4 Lợi nhu n khác 782 1.003 28,26% 

5 Lợi nhu n trước thuế  18.109 227.815 1.158,02% 

6 
Lợi nhu n sau thuế cổ đông 

của Công ty m  
13.349 222.933 1.570,04% 

7 E S (đồng/cổ phần) 1.648 27.523 1.570,04% 

8 Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 0% - - 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013 

3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 

các năm qua 

Khó khăn  

-  rong năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn còn ở mức thấ  hơn kỳ vọng mức tăng 

trưởng của nền kinh tế đang  hát triển và  thị trường tiêu dùng tiềm năng như Việt Nam. 

Doanh số bán lẻ giảm thấ  nhất trong   năm qua, doanh nghiệ  đối mặt nhiều trở ngại 

trong việc tiế  c n nguồn vốn chi  hí hợ  lý để  hục vụ sản xuất kinh doanh mở rộng  

- Nhiều doanh nghiệ  sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai nhỏ lẻ tại thị trường các 

tỉnh, thành  hố với công nghệ sản xuất đơn giản, đ  bày bán trên thị trường các mặt hàng 

nước đóng chai giá rẻ, kém chất lượng  Nạn hàng nhái, hàng giả xuất hiện ngày càng tinh 

vi đ  làm rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến những nhà sản xuất có thương hiệu uy tín  

- Việc tăng giá của các loại v t tư, nguyên liệu, dịch vụ như: giá điện, giá nước, giá than, 

bao bì, dịch vụ v n chuyển làm ảnh hưởng trực tiế  đến cơ cấu chi  hí trong thời gian 

qua.  

Thuận lợi 

-  hương hiệu và uy tín của nh n hàng Vĩnh Hảo với chất lượng và đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực  hẩm đ  được khẳng định trong 80 năm qua, ngày càng được người tiêu dùng 

tin dùng. 

- Hệ thống  hân  hối của công ty rộng khắ  cả nước là những nhà  hân  hối gắn bó lâu 
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năm,  hân  hối hàng ổn định và trở thành kênh  hân  hối quen thuộc của người tiêu 

dùng địa  hương   

- Nội bộ luôn đoàn kết thống nhất,  hấn đấu vượt qua thách thức và hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được giao.  

4. Tình hình hoạt động tài chính 

4.1 Các chỉ tiêu cơ bản 

 Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 

01 Vốn chủ sở hữu 107.661 328.595 

 Vốn điều lệ 81.000 81.000 

 Thặng dư 14.208 14.208 

 Chênh lệch tỷ giá hối đoái -  

 Quỹ đầu tư  hát triển 36 36 

 Quỹ dự phòng tài chính 1.720 1.720 

 Quỹ khác thuộc VCSH - - 

 Lợi nhu n chưa  hân  hối 10.697 231.631 

 Nguồn kinh phí và quỹ khác -  

02 Lợi ích cổ đông thiểu số - 5 

03 Nợ phải trả 84.098 232.675 

 Nợ ngắn hạn 53.175 149.815 

 Nợ dài hạn 30.923 82.860 

 TỔNG CỘNG 191.759 561.275 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013 

Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2013 của Công ty là 561.276 triệu đồng. Toàn bộ nguồn 

vốn này được Công ty sử dụng để đầu tư vào tài sản cố định và tài trợ cho nhu cầu vốn lưu 

động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 

I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

+ Hệ số thanh toán Nợ ngắn hạn 

 S Đ/Nợ ngắn hạn Lần 1,88 1,03 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

( S Đ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Lần 1,20 0,67 

II. Chỉ tiêu về Cơ cấu Vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 44,0% 41,5% 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 78,1% 70,8% 

III. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân Vòng 8,66 6,35 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản  Vòng 2,32 0,81 

IV. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi 

+ Hệ số Lợi nhu n sau thuế/Doanh thu thuần % 3,01% 49,25% 

+ Hệ số Lợi nhu n sau thuế/Vốn chủ sở hữu  % 12,40% 67,84% 

+ Hệ số Lợi nhu n sau thuế/Tổng tài sản  % 6,98% 39,72% 

+ Hệ số Lợi nhu n từ HĐ D/Doanh thu thuần % 3,91% 50,11% 

+ Thu nh p mỗi cổ phần (EPS) Đồng/cp 1.648 27.523 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013 

Hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng qua các năm về quy mô và hiệu quả. Các chỉ 

số tài chính an toàn, đảm bảo khả năng thanh khoản. 

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 

Căn cứ theo mục tiêu và định hướng phát triển chiến lược của Vĩnh Hảo, lợi thế cạnh tranh của 

Công ty và tiềm năng  hát triển thị trường của ngành nghề mà Công ty hiện đang kinh doanh 

và đầu tư, kế hoạch doanh thu lợi nhu n năm 2014 như sau: 
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Tỷ đồng 2013 2014 %

Doanh thu 452 924 104%

Lợi nhuận gộp 36% 40%

Chi phí bán hàng (130) (323) 148%

Chi phí quản lý (18) (25) 40%

Lợi nhuận trước thuế - HĐKD 9 25 181%

Lợi nhuận trước thuế - Hợp nhất 214 (18) -108%

Thuế TNDN (5) (6) 25%

Lợi nhuận sau thuế 223 1 -100%

   Đơn vị: Tỷ đồng 

 

V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ 

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

Đến thời điểm 31/12/2013, Công ty có   thành viên Hội đồng quản trị theo cơ cấu và tỉ lệ sở 

hữu cổ  hần như sau: 

STT Họ tên Chức danh Số cổ phần Tỉ lệ sở hữu 

1 Ông Phạm Hồng Sơn Chủ tịch HĐQ  - - 

2  ng  rương Công  hắng Thành viên HĐQT - - 

3 Ông Phạm Đình  oại Thành viên HĐQT - - 

4 Bà Nguyễn Hoàng Yến Thành viên HĐQT - - 

5 Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT - - 

6 Ông Phạm Duy Hưng Thành viên HĐQT - - 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Họ và tên : Phạm Hồng Sơn 

Giới tính : Nam 

Năm sinh : 1963 

 rình độ chuyên môn :  iến sĩ 

 Ủy viên Hội đồng quản trị 

Họ và tên : Nguyễn Hữu Dũng 

Giới tính : Nam 

Năm sinh : 1960 

 rình độ chuyên môn : Đại học 

Ủy viên Hội đồng quản trị 

Họ và tên  :  rương Công  hắng 

Giới tính  : Nam 

Năm sinh  : 1973 

 rình độ chuyên môn : Thạc sĩ 

 Ủy viên Hội đồng quản trị 

Họ và tên :  hạm Duy Hưng 

Giới tính : Nam 

Năm sinh : 1953 

 rình độ chuyên môn : Đại học 
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Ủy viên Hội đồng quản trị 

Họ và tên  : Nguyễn Hoàng Yến 

Giới tính  : Nữ 

Năm sinh  : 1963 

 rình độ chuyên môn : Đại học 

 
Ủy viên Hội đồng quản trị 

Họ và tên :  hạm Đình  oại 

Giới tính : Nam 

Năm sinh : 1967 

 rình độ chuyên môn : Đại học 

2. Ban kiểm soát 

Đến thời điểm 31/12/2013, danh sách thành viên Ban  iểm soát theo cơ cấu và tỉ lệ sở hữu 

cổ  hần như sau: 

STT Họ tên Chức danh Số cổ phần Tỉ lệ sở hữu 

1 Ông Huỳnh Công Hoàn  rưởng Ban Kiểm soát - - 

2 Ông Ronnie De Ocampo  hành viên Ban  iểm soát - - 

3 Ông Phạm Văn Hùng Thành viên Ban Kiểm soát - - 

 

Trưởng Ban kiểm soát 

Họ và tên : Huỳnh Công Hoàn 

Giới tính : Nam 

Năm sinh : 1972 

 rình độ chuyên môn : Đại học 

 Kiểm soát viên 

Họ và tên : Ronnie De Ocampo 

Giới tính : Nam 

Năm sinh : 1971 

 rình độ chuyên môn : Đại học 

 

Kiểm soát viên 

Họ và tên  :  hạm Văn Hùng 

Giới tính  : Nam 

Năm sinh  : 1977 

 rình độ chuyên môn : Đại học 

  

3. Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính 

Đến thời điểm 31/12/2013, danh sách thành viên Ban  ổng Giám đốc như sau: 

STT Họ tên Chức danh 

1 Ông Phạm Hồng Sơn (*) Tổng Giám đốc 

2 Ông Lê Tuấn Dũng  hó  ổng Giám đốc 

3 Ông Bùi Đức Anh Phó Tổng Giám đốc 

4 Bà Đỗ Thị Thanh Tâm Giám đốc tài chính 

 

Tổng Giám đốc 

Họ và tên : Phạm Hồng Sơn 

Giới tính : Nam 

Năm sinh : 1963 

 rình độ chuyên môn :  iến sĩ 

 
Phó Tổng Giám đốc 

Họ và tên : Lê Tuấn Dũng 

Giới tính : Nam 

Năm sinh : 1957 

 rình độ chuyên môn : Đại học 
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Phó Tổng Giám đốc 

Họ và tên  : Bùi Đức Anh 

Giới tính  : Nam 

Năm sinh  : 1961 

 rình độ chuyên môn : Đại học 

 Giám đốc Tài chính 

Họ và tên : Đỗ  hị  hanh  âm 

Giới tính : Nữ 

Năm sinh : 1979 

 rình độ chuyên môn :  hạc sỹ 

 

(*) Ngày 15/2/2014, Công ty đ  thay đổi Tổng Giám đốc từ Ông Phạm Hồng Sơn sang  ng 

Nguyễn Trọng Hiền. 

 

VI. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA 

CÔNG TY; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM 

GIỮ; CƠ CẤU CỔ ĐÔNG. 

1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% Vốn cổ phần của Công ty và tỷ lệ nắm giữ 

Tại thời điểm 31/12/2013, Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 

và tỷ lệ nắm giữ như sau: 

STT Tổ chức Địa chỉ 

Số lượng 

Tỷ lệ sở hữu 

Số lượng Tỷ lệ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

01 
Công ty Cổ  hần Hàng Tiêu 

Dùng Ma San 

 ầng 12,  oà nhà  umho 

Asiana  laza Saigon, số 39 

 ê Duẩn,  hường Bến 

Nghé, Qu n 1,  hành  hố 

Hồ Chí Minh 

5.144.460 63,51% 

02 
 ổng Công ty Đầu tư và  inh 

doanh vốn Nhà nước 

23 Tòa nhà Chanvit 117 

 rần Duy Hưng, Qu n Cầu 

Giấy, Hà Nội 

1.632.640 20,16% 

Tổng cộng 6.777.100 83,67% 

2. Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2013 

STT Cổ đông 

Số lượng 

cổ đông 

(người) 

Số cổ phần  

sở hữu 

(cổ phần) 

Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 

(%) 

1 
CỔ ĐÔNG 

TRONG NƯỚC 

 

 

51 7.752.220 77.522.200.000 95,71% 

1.1 Tổ chức 3 7.117.080 71.170.800.000 87,87% 

1.2 Cá nhân 48 635.140 6.351.400.000 7,84% 
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2 
CỔ ĐÔNG NƯỚC 

NGOÀI 
01 347.780 3.477.800.000 4,29% 

2.1  ổ chức 01 347.780 3.477.800.000 4,29% 

2.2 Cá nhân 0 0 0 0 

 TỔNG CỘNG 51 8.100.000 81.000.000.000 100,00% 

 

 

 

 

Thành phố Phan Thiết, ngày 20 tháng 4 năm 2014 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  

 

 PHẠM HỒNG SƠN 

 


