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I.  Thông tin chung: 

1.  Thông tin khái quát: 

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC 

Tên tiếng Anh : HA BAC HUNG PHAT CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : HPCO 

Giấy chứng nhận Đăng 

ký doanh nghiệp 

: Số 2400395807 (số cũ 2003000297) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 2 

ngày 24/12/2013. 

Vốn điều lệ : 84.000.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ đồng) 

Tổng số cổ phiếu             

đang lưu hành 

: 8.400.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) 

Địa chỉ trụ sở chính : Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Số điện thoại : 0240 3526 066 

 Số fax : 0240 3526 066 

Website : http://hungphathabac.com.vn 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nằm ở phía Bắc thành phố Bắc Giang, phía 

Đông và phía Bắc giáp Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, phía Nam giáp 

phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang và phía Tây giáp Công ty cổ phần Than hoạt tính 

Trường Phát. 

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Giang 

cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400395807 (số cũ 2003000297) ngày 

01/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 24/12/2013. Công ty được thành lập và hoạt động 

theo mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ ban đầu là 56 tỷ đồng và 03 cổ đông sáng lập, 

trong đó Cty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nắm cổ phần chi phối. Mục tiêu 

thành lập và hoạt động kinh doanh chính của Công ty là đầu tư sản xuất và cung cấp Hydrogen 

Peroxide có công thức hóa học là H2O2, còn gọi là ô xy già sử dụng rộng rãi trong công nghiệp 

sản xuất giấy, dệt, điện tử, xử lý môi trường,... bên cạnh đó Công ty cũng kinh doanh thương 

mại các sản phẩm phân bón, hóa chất khác như Urea, Kali, NPK. 

Là một trong những đơn vị sản xuất ô xy già đầu tiên tại Việt Nam, sau 06 năm thành lập 

với mục đích sản xuất kinh doanh ô xy già và kinh doanh phân bón hóa chất, trong đó nhiệm vụ 
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trong tâm là triển khai đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất ô xy già công suất 10.000 

tấn/năm, nồng độ 50%, đến nay sản phẩm ô xy già của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát 

Hà Bắc đã dần tạo lập thương hiệu trên thị trường với hệ thống các nhà phân phối đã bắt đầu 

được hình thành rộng khắp cả nước.  

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

 Ngành nghề kinh doanh: 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số số 2400395807 (số cũ 2003000297) do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 2 

ngày 24/12/2013, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: 

- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi các loại hàng hóa. 

- Sản xuất H2O2. 

- Mua bán H2O2, phân bón phục vụ nông nghiệp và các loại hóa chất khác. Kinh doanh 

vật tư nông nghiệp. 

- Xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất và phân bón, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 

nuôi, máy móc thiết bị và các mặt hàng mà Công ty kinh doanh. 

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. 

- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác. 

- Buôn bán máy móc thiết bị, phương tiện vận tải. 

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 

- Kinh doanh vận tải hàng hóa. 

- Kinh doanh bất động sản. 

- Xây dựng nhà các loại. 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

- Hoàn thiện công trình xây dựng. 

- Lắp đặt hệ thống điện. 

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. 

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. 

- Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí. 

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. 

- Xây dựng công trình giao thông. 
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 Địa bàn kinh doanh: 

Miền Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Biên Hòa, Tây Ninh, Vũng 

Tầu, Bình Định…. 

Miền Bắc: Thành Phố Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, 

Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Nam Hà, Thái Nguyên…. 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc thiết lập cơ cấu tổ chức và quản trị theo mô 

hình công ty cổ phần, phù hợp với đặc điểm tình hình kinh doanh, bao gồm cả cơ chế trao đổi 

thông tin nội bộ và phân công các cán bộ với quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng. Bên cạnh đó, 

Công ty cũng xem xét và cải tiến liên tục hệ thống quản trị Công ty nhằm triển khai có hiệu quả 

các chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty như sau: 

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÓ GIÁM ĐỐC 

Xưởng 
sản xuất 

Phòng 
KTTH 

Phòng 
TCHC 

Phòng 
NVTH 

Phòng 
KTTKTC 

Phòng               
Thị trường 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

BAN KIỂM SOÁT 
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 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty bao gồm: 

-  Đại hội đồng cổ đông 

- Ban Kiểm soát 

-  Hội đồng quản trị 

-  Ban Giám đốc 

-  Các Phòng chuyên môn thuộc Công ty 

-  Xưởng sản xuất 

4.1. Đại hội đồng cổ đông 

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

quyền quyết định cao nhất của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc. Đại hội đồng cổ 

đông họp ít nhất mỗi năm một lần và quyết định các vấn đề theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho 

năm tài chính tiếp theo, quyết định phương thức hoạt động, vốn điều lệ, nhân sự Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát, ...  

4.2. Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, chịu trách nhiệm triển khai các Nghị 

quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị có quyền quyết 

định và thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội 

đồng cổ đông. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người do Đại hội đồng cổ 

đông bầu và miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, thành viên Hội 

đồng quản trị có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. 

4.3. Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát của Đại hội đồng cổ đông, có quyền kiểm tra, giám sát 

mọi hoạt động của Công ty và các quyền hạn, trách nhiệm khác theo quy định tại Điều lệ Công 

ty. Ban Kiểm soát có 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có 

nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và kéo dài thêm 90 (chín mươi) ngày để 

giải quyết các công việc tồn đọng. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế.  

4.4. Ban Giám đốc 

Giám đốc Công ty 

Giám đốc được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và là người đại diện theo pháp luật của Công 

ty. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát 

của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về 

việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc Công ty là 05 

(năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
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Phó Giám đốc 

Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc 

Công ty. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc ủy quyền hoặc chịu 

trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám 

đốc về lĩnh vực công việc được phân công: 

- Theo dõi quản lý kỹ thuật, quy trình công nghệ sản xuất của Công ty. 

- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đề xuất các quy trình công nghệ mới, tổng hợp báo cáo 

tình hình sản xuất, kinh doanh thường kỳ cho Giám đốc. 

- Chỉ đạo trực tiếp phòng Kỹ thuật tổng hợp và Xưởng sản xuất H2O2.  

Kế toán trưởng 

Kế toán trưởng là người trực tiếp tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý tài chính kế 

toán trong Công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các vấn đề liên quan tới công tác kế 

toán tài chính, quyết toán tài chính, thuế và tình hình thực hiện chế độ quản lý tài chính của 

Công ty. Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám 

đốc Công ty. 

4.5. Các phòng chuyên môn thuộc Công ty và Xưởng sản xuất 

Phòng Kỹ thuật tổng hợp 

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về các lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật trong 

việc điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc về các lĩnh vực quản lý Kỹ thuật, An toàn và Vệ sinh môi trường. 

Phòng Nghiệp vụ tổng hợp 

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn trong việc điều 

hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám 

đốc về các lĩnh vực quản lý Kế hoạch, Vật tư và Đầu tư.  

Phòng Tổ chức – Hành chính 

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn trong việc điều 

hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám 

đốc về các lĩnh vực quản lý: Tổ chức, quản lý lao động tiền lương và giải quyết các chế độ cho 

người lao động, Hành chính quản trị, Bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ. 

Phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính 

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về các lĩnh vực Kế toán - Thống kê - Tài 

chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện những công việc nghiệp vụ 

chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên 

tắc kế toán. 
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Phòng Thị trường 

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến công tác tiêu thụ 

và phát triển thị trường, các chuyên môn nghiệp vụ trong việc điều hành quản lý các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực quản lý tiêu 

thụ sản phẩm và phát triển thị trường. 

Xưởng sản xuất 

Chức năng: Xưởng sản xuất H2O2 là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty có chức năng tiếp 

nhận nguyên vật liệu, năng lượng, quản lý nhân sự và vận hành thiết bị của dây chuyền để sản 

xuất  sản phẩm H2O2 theo kế hoạch đã được Giám đốc công ty phê duyệt. 

 Danh sách công ty mẹ của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc: 
 

Tên 
 

Địa chỉ 
 

Số ĐKKD 
 Số cổ phần 

nắm giữ 

 Tỷ lệ            

cổ phần 

Công ty TNHH một 

thành viên Phân đạm 

và Hóa chất Hà Bắc 

 Đường Trần Nguyên 

Hãn, Phường Thọ 

Xương, TP. Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Giang 

 2400120344  5.423.000  64,56% 

 Danh sách công ty con của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc: 

Không có 

 Danh sách những công ty mà Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đang nắm 

giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: 

Không có 

 Danh sách những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty 

cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc: 

Không có 

5. Định hướng phát triển: 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

Sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu thu lợi nhuận, tạo việc làm ổn định cho người lao động, 

đảm bảo cổ tức cho các cổ đông và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước. 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Hoàn thiện bộ máy tổ chức và hệ thống quản lý; làm chủ thiết bị công nghệ để phát triển 

trở thành doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Ô xy già. 
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 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình sản 

xuất theo quy định. Thực hiện chương trình cải tiến thiết bị, công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, sử 

dụng hiệu quả nguyên nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải nhằm sản xuất 

sạch hơn. 

Mang lại giá trị thặng dư cao nhất cho Cổ đông, tạo lập cuộc sống ấm no cho Cán bộ nhân 

viên và góp phần làm tăng tổng giá trị thặng dư cho xã hội. 

6. Các rủi ro: 

6.1. Rủi ro về kinh tế 

Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Những rủi ro đó 

hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản trong nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng 

kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc là một 

chủ thể tham gia vào nền kinh tế nên cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng và tác động từ 

sự thay đổi của những nhân tố đó. 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Mức độ tăng trưởng của nền kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định trực tiếp đến sự 

tăng trưởng của doanh nghiệp. GDP tăng trưởng cao và ổn định sẽ thúc đẩy hoạt động kinh 

doanh và nhu cầu đầu tư mở rộng trong nhiều lĩnh vực, các nhóm ngành công nghiệp và nông 

nghiệp nói chung và các nhóm ngành sử dụng ô xy già như công nghiệp sản xuất giấy, dệt 

nhuộm, điện tử, xử lý môi trường, thực phẩm, công nghiệp nhẹ, mây tre đan ... nói riêng có 

thêm điều kiện và cơ hội phát triển, theo đó các nhu cầu về ô xy già – sản phẩm chính của Công 

ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc cũng gia tăng. Ngược lại tốc độ phát triển của ngành và 

của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ một nền kinh tế suy thoái, tốc độ tăng trưởng 

chậm do nguồn vốn đầu tư và nhu cầu đối với các sản phẩm đầu ra suy giảm. 

 Lãi suất 

Cũng như các doanh nghiệp khác, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần 

Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc cũng thường xuyên sử dụng một kênh huy động vốn truyền thống là 

tín dụng và chịu lãi suất sử dụng vốn vay, đặc biệt là vay tín dụng bằng đồng đô la mỹ (USD). Do 

đó, chỉ cần một sự biến động nhỏ về lãi suất trong chiến lược điều hành chính sách tiền tệ của 

Nhà nước cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí tài chính và lợi nhuận mà Công ty đạt được. 

 Lạm phát 

Lạm phát thường xảy ra do hai nguyên nhân chính là chi phí đẩy hoặc cầu kéo. Tổng cầu gia tăng 

do sự gia tăng của tiêu dùng hộ gia đình, chi tiêu Chính phủ, đầu tư và thay đổi ròng từ hoạt động xuất 

nhập khẩu.Mặc dù lạm phát trong thời gian qua luôn được kiềm chế nhưng dưới tác động của lạm phát, 

các chi phí đầu vào phục vụ sản xuất của Công ty như chi phí điện, nước, chi phí nguyên vật liệu, … 

đều có xu hướng gia tăng, qua đó gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 



 

9 
 

 Tỷ giá hối đoái 

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã thực hiện Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất 

ô xy già công suất 10.000 tấn/năm, nồng độ 50% và phải nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên 

vật liệu từ nhà thầu nước ngoài, việc thanh toán các chi phí đầu vào này được thực hiện bằng 

đồng USD, bên cạnh đó Công ty cũng phải nhận nợ bằng đồng USD từ Ngân hàng để thanh 

toán cho nhà thầu, do đó mọi sự biến động về tỷ giá hối đoái – đặc biệt là tỷ giá đồng USD đều 

sẽ ảnh hưởng đến việc ghi nhận giá trị bằng đồng Việt Nam đối với các khoản vay nợ USD của 

Công ty.  

Ngoài tác động nêu trên, mặc dù doanh thu hiện nay của Công ty không trực tiếp gắn liền 

với ngoại tệ vì trước mắt các sản phẩm Công ty sản xuất và kinh doanh được tiêu thụ tại thị 

trường trong nước, tuy nhiên với quan điểm không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh, nhiều 

khả năng việc xuất nhập khẩu sản phẩm sản xuất kinh doanh đối với Công ty có thể xảy ra 

trong tương lai, chính vì thế trong thời gian qua Công ty vẫn quan tâm nghiên cứu và tăng 

cường các chính sách nhằm chủ động đối phó với những biến động về tỷ giá hối đoái có thể 

xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

6.2. Rủi ro về luật pháp 

Là một công ty cổ phần đại chúng hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán cùng với hệ thống pháp luật chung, lại chịu sự quản lý ngành và tác động 

của các chính sách đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty nên bất kỳ việc ban hành 

hoặc thay đổi chính sách, quy định mới,… của Nhà nước, nhất là những điều chỉnh liên quan 

đến hoạt động của ngành như luật hóa chất, luật thuế,... đều có thể ảnh hưởng tới Công ty. Mặc 

dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng một môi trường pháp lý tương đối ổn 

định, cơ sở pháp lý về hoạt động đặc thù ngành cũng như các quy định trên thị trường chứng 

khoán cũng được điều chỉnh hoàn thiện hơn, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều bất cập và vẫn đang 

tiếp tục được điều chỉnh đòi hỏi Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp 

dụng các quy định mới, đảm bảo tuân thủ pháp luật.  

Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán mới vẫn đang từng bước xây dựng và hoàn 

chỉnh nên Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, 

đảm bảo công tác hạch toán theo đúng pháp luật. 

6.3. Rủi ro cạnh tranh 

Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc là một trong những đơn vị đầu tiên trong 

nước sản xuất Hydrogen Proxide, công thức hóa học là H2O2, tên thương mại là ô xy già. Từ 

trước năm 2013, phần lớn nhu cầu về ô xy già trong nước được nhập khẩu từ thị trường Hàn 

Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan,... do đó trong giai đoạn này Công ty chủ yếu phải 

đối mặt với sức ép cạnh tranh từ các nhà nhập khẩu trong nước và các nhà sản xuất nước ngoài, 

tuy nhiên sản phẩm ô xy già của Công ty có nhiều ưu thế hơn sản phẩm nhập khẩu về chi phí 

vận chuyển, tiến độ cung cấp và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất 
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bột giấy, dệt nhuộm, điện tử, thủ công mỹ nghệ,... nên đã tạo được lợi thế cạnh tranh và góp 

phần đem lại vị thế của Công ty trên thị trường. Mặc dù vậy, với dự báo nhu cầu tiêu thụ ô xy 

già trong nước sẽ ngày càng lớn, thời gian vừa qua một số doanh nghiệp trong cùng ngành đã 

bắt đầu quan tâm nghiên cứu đầu tư dự án sản xuất ô xy già và khả năng trong tương lai sẽ xuất 

hiện thêm nhiều nhà cung cấp nội địa, kéo theo đó sẽ là sự gia tăng rủi ro cạnh tranh cho Công 

ty. Đối với các sản phẩm khác như phân bón hóa chất, vật tư và các sản phẩm phục vụ ngành 

nông nghiệp – một trong những ngành kinh tế then chốt của đất nước, trong quá trình hoạt động 

Công ty không tránh khỏi sự canh tranh gay gắt với các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt 

động trong cùng ngành về thị trường, chủng loại mặt hàng và giá cả đầu ra. Để tồn tại, phát 

triển bền vững và chủ động trước các sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, Công ty đã, đang và sẽ 

không ngừng đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, giá 

thành hợp lý, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển ổn định trong tương lai. 

6.4. Rủi ro đặc thù 

Nguyên liệu chính để sản xuất ô xy già của Công ty là khí thải Hydro (H2) từ quá trình tổng 

hợp Amoniac của Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đây là một thế mạnh 

của Công ty nhưng cũng là một rủi ro đặc thù vì nếu Công ty Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc 

ngừng máy sửa chữa hoặc khi xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất thì Dây chuyền sản xuất ô 

xy già của Công ty sẽ phải ngừng hoạt động do không có nguồn khí thải H2 cung cấp cho sản 

xuất, nhận thức được điều này, trong thời gian qua Công ty đã tăng cường nghiên cứu và tìm 

kiếm các giải pháp hợp lý để hạn chế rủi ro từ nguồn cung cấp nguyên vật liệu nêu trên. 

6.5. Rủi ro khác: 

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt 

hại cho tài sản, con người và ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như 

chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, các biến động của chính trị - xã hội ...  

II. Tình hình hoạt động trong năm: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Năm 2014, Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã có lãi là 500 triệu đồng = 312% so 

với KH năm. Sản lượng ô xy già quy nồng độ 50%: Tiêu thụ đạt 9.255 tấn = 129,1% so với KH 

năm; sản xuất đạt 9.315 tấn = 132,2% so với KH năm. Ngày 19/06/2014, Ngân hàng Nhà nước 

công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ mức 21.036 VND/USD lên 21.246 

VND/USD (tăng 1%) đã làm lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh là: 1.775 triệu đồng 
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2.  Tổ chức và nhân sự: 

 Danh sách Ban điều hành và cán bộ quản lý: 

Họ và tên  Chức vụ  

Ông Nguyễn Xuân Bắc  Giám đốc Công ty  

Ông Nguyễn Thế Hùng  Phó Giám đốc  

Ông Lê Anh Tuấn  Kế toán trưởng  

Ông Trần Đức Tuấn  Trưởng phòng Tổ chức -Hành chính  

Ông Lê Thanh Hiếu  Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp  

Ông Nguyễn Văn Tuân  Trưởng phòng Kỹ thuật tổng hợp  

Ông Hoàng Văn Hùng  Giám đốc Xưởng sản xuất  

Ông Nguyễn Quang Tuấn  Phó phòng, Phụ trách phòng Thị Trường  

 

(1) Ông Nguyễn Xuân Bắc - Giám đốc Công ty: 

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Bắc. 

- Giới tính: Nam.                 

- Ngày tháng năm sinh: 21/8/1972.  

- Nơi sinh: Song Mai - TP. Bắc Giang. 

- Quốc tịch: Việt Nam. 

- Dân tộc: Kinh. 

- Số CMND: 121101194. Ngày cấp: 31/5/2006. Nơi cấp:Công an Tỉnh Bắc Giang 

- Quê quán: Thanh Liên - Thanh Chương - Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 220 đường Nguyễn Khuyến, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Số điện thoại liên lạc: 0915.066.392 

- Trình độ văn hoá: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):  

+ Từ 11/1992 - 9/1995:  Công nhân điện, phân xưởng 609, XNLH phân 

đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 10/1995 - 4/2001:  Đi học tại chức ngành Điện xí nghiệp tại trường 

ĐHBK Hà Nội 
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+ Từ 5/2001 - 4/2002:  Tập sự kỹ sư Điện, Xưởng Điện Công ty Phân 

đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 5/2002 - 15/3/2003:  Kỹ sư Điện, Xưởng Điện, Công ty Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 16/3/2003 - 25/11/2004:  Kỹ sư Điện, Phòng Điện đo lường-TĐH, Công ty 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 26/11/2004-1/2005:  Kỹ sư Điện, Xưởng Điện, Công ty Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 7/2/2005-24/9/2006:  Phó giám đốc Xưởng Điện, Công ty Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 25/6/2006-3/2007:  Phó giám đốc Xưởng Điện, phụ trách xưởng Điện, 

Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Nay là 

Cty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc) 

+ Từ 4/2007 - 1/2010:  Giám đốc Xưởng Điện, Cty TNHH MTV Phân 

đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 2/2010 - 2/2011:  Giám đốc Xưởng Nhiệt, Cty TNHH MTV Phân 

đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 3/2011 - 7/2012:  Trưởng phòng Điện - Đo lường - Tự động hóa,Cty 

TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 1/8/2012 - 31/05/2013:  Trưởng phòng TCHC- Ban QLDA, Cty TNHH 

MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 6/2013 đến nay:  Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát 

Hà Bắc 

-  Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần bản thân nắm giữ:  800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0095% vốn điều lệ 

Trong đó:  

+ Cổ phần sở hữu cá nhân: 800 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,0095% vốn điều lệ 

+ Cổ phần đại diện sở hữu của các tổ chức, cá nhân khác: 1.139.000 cổ phần chiếm 

tỷ lệ 13,559% vốn điều lệ. 
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(2) Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó giám đốc Công ty: 

- Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 10/4/1968 

- Nơi sinh: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Số CMND: 121559947.  Ngày cấp: 21/6/2002.        Nơi cấp: Bắc Giang 

- Quê quán: Xã hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 68, Đường Cô Giang, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành 

phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

- Số điện thoại liên lạc: 0913.258.073 

- Trình độ văn hoá: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy 

- Quá trình công tác:  

+ Từ năm 1991 - năm 1995: Kỹ thuật viên tại Nhà máy cơ khí, xí nghiệp liên 

hợp Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ năm 1995 - năm 2000: Quản đốc phân xưởng Giấy đế thuộc Xí nghiệp 

Sản xuất Kinh doanh Tổng hợp II thuộc Công ty 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ năm 2000 - năm 2004:  Giám đốc Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty Phân 

đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ năm 2004 - năm 2005: Giám đốc Công ty cổ phần Hòa Bình 

+ Từ năm 2005 - năm 2010:  Chuyên viên tai phòng Đầu tư Xây dựng Công ty 

TNHH 1TV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ năm 2010 đến nay:  Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Hưng 

Phát Hà Bắc 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần bản thân nắm giữ:  4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0476% vốn điều lệ 

Trong đó:  

+ Cổ phần sở hữu cá nhân: 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,0476% vốn điều lệ 

+ Cổ phần đại diện sở hữu của các tổ chức, cá nhân khác: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 

0% vốn điều lệ. 
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(3) Ông Lê Anh Tuấn - Kế toán trưởng Công ty: 

- Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 02/11/1981  

- Nơi sinh: Xóm 7, Xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Số CMND: 111592487.  Ngày cấp: 21/3/1999.       Nơi cấp: Hà Tây 

- Quê quán: Xóm 7, Xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 08, ngõ 05, đường Trần Đăng Tuyển, Trần Nguyên Hãn, 

TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

- Số điện thoại liên lạc: 0982.211.214 

- Trình độ văn hoá: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Quá trình công tác:  

+ Từ 01/2005 - 04/2008: Kế toán viên Phòng Kế toán – Thống kê – Tài 

chính Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc  

 

+ Từ 05/2008 - 04/2010:  Phụ trách Phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính 

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

+ Từ 05/2010 - 04/2012: Trưởng phòng Phòng Kế toán – Thống kê – Tài 

chính Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà 

Bắc 

+ Từ 05/2012 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hóa chất Hưng 

Phát Hà Bắc 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần bản thân nắm giữ:  500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00595 % vốn điều lệ 

Trong đó:  

+ Cổ phần sở hữu cá nhân: 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,00595% vốn điều lệ 

+ Cổ phần đại diện sở hữu của các tổ chức, cá nhân khác: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 

0% vốn điều lệ. 
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(4) Ông Trần Đức Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính: 

- Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 15/7/1961 

- Nơi sinh: Hải Phòng 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Số CMND: 120011416. Ngày cấp: 11/11/2005.    Nơi cấp: Bắc Giang 

- Quê quán: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình 

- Địa chỉ thường trú: Số 315 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, TP. Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

- Số điện thoại liên lạc:  0989.992.482 

- Trình độ văn hoá:  10/10 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác:  

+  Từ 01/1986 - 12/1988: CNVH Điện, NM Nhiệt điện, Công ty Phân đạm 

và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 01/1989 -  07/1997: Trưởng kíp VH Điện, NM Nhiệt điện, Công ty 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc  

+ Từ 8/1997 - 04/2000: Kế toán tổng hợp, NM Nhiệt điện, Công ty Phân 

đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 05/2000 - 04/2010: Chuyên viên LĐTL, phòng TCNS, Công ty Phân 

đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 05/2010 - 09/2011: Phó phòng, Phụ trách phòng TCHC, Công ty CP 

Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

+ Từ 10/2011 -  Nay: Trưởng phòng TCHC, Công ty CP Hóa chất Hưng 

Phát Hà Bắc 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  Không 

- Số cổ phần bản thân nắm giữ: 11.155 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1327% vốn điều lệ 

Trong đó:  

+ Cổ phần sở hữu cá nhân: 11.155 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,1327% vốn điều lệ 

+ Cổ phần đại diện sở hữu của các tổ chức, cá nhân khác: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ  

0% vốn điều lệ. 
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(5) Ông Lê Thanh Hiếu - Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp: 

- Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 22/8/1961  

- Nơi sinh: Lâm Thao, Phú Thọ 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Số CMND: 120015814.  Ngày cấp: 17/5/2005.    Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 

- Quê quán: Khu phố 5, thành phố Vinh, Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 37 khu phố Hà Vị 1, phường Thọ Xương, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Số điện thoại liên lạc: 0912.765.606 

- Trình độ văn hoá: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế kỹ thuật 

- Quá trình công tác: 

+ Từ năm 1982 - 1986:  Bộ đội thuộc E51 – Quân khu I 

+ Từ năm 1986 - 1993:  Công nhân cơ khí, nhà máy cơ khí hóa chất Hà 

Bắc 

+ Từ năm 1993 - 2008:  Chuyên viên Kế hoạch tại phòng kế hoạch Công 

ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ năm 2008 đến nay:  Trưởng phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Công ty cổ 

phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc. 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không  

- Số cổ phần bản thân nắm giữ:  3.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0416% vốn điều lệ 

Trong đó:  

+ Cổ phần sở hữu cá nhân: 3.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,0416% vốn điều lệ 

+ Cổ phần đại diện sở hữu của các tổ chức, cá nhân khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 

0% vốn điều lệ. 
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(6) Ông Nguyễn Văn Tuân - Trưởng phòng Kỹ thuật tổng hợp: 

- Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 10/9/1971 

- Nơi sinh: Xã Hồng Thái, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Số CMND: 122029516.     Ngày cấp: 12/12/2008.    Nơi cấp:  Công an Bắc 

Giang 

- Quê quán: Xã Hồng Thái, Huyện Kiến Xương,  Tỉnh Thái Bình 

- Địa chỉ thường trú: K41 - Công viên Hoàng Hoa Thám, Bắc Giang 

- Số điện thoại liên lạc: 0904.013.656 

- Trình độ văn hoá: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa 

- Quá trình công tác:  

+ Từ 1992 - 1993: Công nhân Xưởng Tạo khí, Công ty TNHH Một 

thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 1993 - 1996: Học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

+ Từ 1996 - 2007: Trưởng ca Công ty, Phòng Điều độ sản xuất, Công 

ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất 

Hà Bắc 

+ Từ 2007 - 2008: Kỹ thuật viên, Phòng kỹ thuật Công nghệ, Công ty 

TNHH 1TV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 2008 - 2010:  Kỹ thuật viên, Phòng Kỹ thuật tổng hợp, Công ty 

cổ phần Hóa Chất Hưng phát Hà Bắc 

+ Từ 2010 - nay:  Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật tổng hợp, Công ty 

cổ phần Hóa Chất Hưng phát Hà Bắc 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần bản thân nắm giữ: 700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0083% vốn điều lệ 

Trong đó:  

+ Cổ phần sở hữu cá nhân: 700 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,0083% vốn điều lệ 

+ Cổ phần đại diện sở hữu của các tổ chức, cá nhân khác: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ                   

0% vốn điều lệ. 
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(7) Ông Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Xưởng sản xuất: 

- Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 09/3/1967 

- Nơi sinh: Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Số CMND: 120926352.    Ngày cấp: 3/11/2005.    Nơi cấp: CATP Bắc Giang 

- Quê quán: Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

- Địa chỉ thường trú: Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

- Số điện thoại liên lạc: 0982304098  

- Trình độ văn hoá: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ hóa học 

- Quá trình công tác:  

+ Từ 1991 – 1/1998: Trưởng ca Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

(nay là Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa 

chất Hà Bắc) 

+ Từ 1/1998 – 8/1998: Phó quản đốc Xưởng giấy, Công ty Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc (nay là Công ty TNHH MTV 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc) 

+ Từ 8/1998 - 2005: Chi nhánh Xăng dầu Bắc Ninh, Công ty Xăng dầu 

khu vực 1 

+ Từ 2005 - 2010: Chuyên viên Phòng KTCN, Công ty TNHH MTV 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 2010 - Nay:  Giám đốc xưởng sản xuất, Công ty cổ phần Hóa 

chất Hưng Phát Hà Bắc 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần bản thân nắm giữ: 902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0107 % vốn điều lệ 

Trong đó:  

+ Cổ phần sở hữu cá nhân: 902 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,0107 % vốn điều lệ 

+ Cổ phần đại diện sở hữu của các tổ chức, cá nhân khác: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ                   

0 % vốn điều lệ. 
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(8) Ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó phòng, Phụ trách phòng Thị Trường: 

- Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 05/02/1963 

- Nơi sinh: Á Lữ, Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Số CMND: 120014249.     Ngày cấp: 22/11/2005.      Nơi cấp: CATP Bắc Giang 

- Quê quán: Đại Từ, Đại Kim, Thanh Trì, Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 235, Đường Nguyễn Thị Lưu 2, Ngô Quyền, Thành phố 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

- Số điện thoại liên lạc: 0913.567.895 

- Trình độ văn hoá: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác:  

+  Từ 1981 – 1986: Công nhân xưởng Nhiệt, Công ty TNHH MTV 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+  Từ 1986 – 1993: Công nhân xưởng sản xuất tổng hợp, Công ty 

TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc  

+ Từ 1993 - 2008: Nhân viên phòng Thị trường, Công ty TNHH 

MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

+ Từ 2008 – 7/2010: Nhân viên Phòng NVTH, Công ty cổ phần Hóa 

chất Hưng Phát Hà Bắc 

+ Từ 7/2010 – 3/2013: Phó phòng, Phòng NVTH, Công ty cổ phần Hóa 

chất Hưng Phát Hà Bắc 

+ Từ 3/2013 - Nay:  Phó phòng, Phụ trách phòng thị trường, Công ty 

cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần bản thân nắm giữ: 5.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0676 % vốn điều lệ 

Trong đó:  

+ Cổ phần sở hữu cá nhân: 5.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,0676 % vốn điều lệ 

+ Cổ phần đại diện sở hữu của các tổ chức, cá nhân khác: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ                   

0% vốn điều lệ. 
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 Những thay đổi trong Ban điều hành:  

 Không có 

 Số lượng cán bộ, nhân viên: 

Số lượng người lao động trong Công ty tính đến ngày 31/12/2014 là 71 người. 

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy 

định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, 

quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên. Công ty đã xây dựng quỹ trợ 

cấp mất việc làm, quỹ phúc lợi thăm hỏi động viên người lao động một cách kịp thời khi gặp 

khó khăn trong cuộc sống,... Các Tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và tổ chức Đoàn thanh 

niên của Công ty cũng luôn được quan tâm xây dựng và không ngừng phát triển. 

Công ty đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho toàn bộ cán bộ công nhân viên có hợp đồng 

lao động từ 03 tháng trở lên. 

Hàng năm Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột xuất để khuyến 

khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc vào 

hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động. Những cá 

nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín của 

Công ty sẽ được xem xét cụ thể và phải chịu các hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường bằng 

vật chất theo nội dung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Công ty ban hành. 

Công ty có chính sách khuyến học đối với cán bộ công nhân viên. Tạo điều kiện cho cán bộ 

công nhân viên được vừa làm vừa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC đã phát hành các Báo cáo 

kiểm toán quyết toán Dự án hoàn thành. Ngày 24/12/2014, HĐQT đã phê duyệt quyết toán Dự án 

đầu tư xây dựng công trình dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroixide công suất 10.000 tấn/năm, 

nồng độ 50%. 
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4. Tình hình tài chính: 

4.1. Tình hình tài chính 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu  Năm 2013  Năm 2014  

% tăng giảm 

năm 2014 so 

với 2013 

1. Tổng tài sản (cuối kỳ)  231.871.423.584  203,425,241,831  -12,27% 

2. Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 

 
61.136.319.652  68,875,031,559  12,66% 

3. Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh 

 
-5.716.766.214  -2,812,269,766  -50,81% 

4. Lợi nhuận khác  -182.129.099  3,313,176,677  -1919,14% 

5. Lợi nhuận trước thuế  -5.898.895.313  500,906,911  -108,49% 

6. Lợi nhuận sau thuế  -5.898.895.313  500,906,911  -108,49% 

7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  0%  0%   

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu  ĐVT  Năm 

     2013  2014 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn  (tại thời điểm 31/12) 

(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 

 
Lần 

 
0,86  0,67 

 - Hệ số thanh toán nhanh (tại thời điểm 31/12) 

[(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn] 
Lần 

 
0,73  0,37 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

 - Hệ số Nợ/Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12)  Lần  0,64  0,59 

 - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12)  Lần  1,77  1,42 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

 - Vòng quay hàng tồn kho 

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 

 
Vòng 

 
17,47  9,80 

 - Vòng quay Tổng tài sản 

     (Doanh thu thuần/Tổng tài sản) 

 

 

 Vòng 

 

 

 

 0,26 

 

 

 

 

0,34 
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Chỉ tiêu  ĐVT  Năm 

     2013  2014 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

 - Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần  %  -0,10  0,01 

 - Hệ số LN sau thuế/Vốn CSH  %  -0,07  0,01 

 - Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản  %  -0,03  0,002 

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / DTT  %  -0,09  -0,04 

 - Thu nhập trên cổ phần (EPS)  đồng  -984  60 
        

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

5.1. Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 8.400.000 cổ phần  

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.400.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần  

5.2. Cơ cấu cổ đông: 

 Cơ cấu cổ đông của Công ty (tại thời điểm ngày 31/12/2014): 

TT Danh mục  1.000 đồng Tỷ lệ (%) 

A 

1 

2 

3 

 

4 

 

B 

1 

2 

3 

Tổng vốn chủ sở hữu: 

- Cổ đông sáng lập: 

- Cổ đông lớn (*): 

- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền 

biểu quyết: 

- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu 

có quyền biểu quyết: 

Trong đó:    

- Nhà nước: 

- Người nước ngoài: 

- Người Việt Nam khác (không gồm Nhà nước): 

84.000.000 

69.828.000 

69.828.000 

13.172.000 

 

1.000.000 

 

84.000.000 

54.230.000 

0 

29.770.000 

100 

83,13 

83,13 

15,68 

 

1,19 

 

100 

64,56 

0 

35,44 
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 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty (tại thời điểm 

ngày 31/12/2014): 

TT 
 

Tên 
 

Địa chỉ 
 

Số ĐKKD 
 Số cổ phần 

nắm giữ 

 Tỷ lệ            

cổ phần 

1  Công ty TNHH 

một thành viên 

Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc 

 Đường Trần Nguyên 

Hãn, Phường Thọ 

Xương, TP. Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc 

Giang 

 2400120344  5.423.000  64,56% 

2  CTCP Xuất nhập 

khẩu Hà Anh 

 Khối I, Thị trấn 

Đông Anh, Huyện 

Đông Anh, Hà Nội 

 0101328911  999.800  11,90% 

3  CTCP Hóa chất 

Công nghiệp Tân 

Long 

 Phòng 810 Nhà 

18T2, chung cư 

Trung Hòa, Nhân 

Chính, Nhân Chính, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

 0102014919  560.000  6,67% 

 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 

TT 
 

Tên 
 

Địa chỉ 
 

Số ĐKKD 
 Số cổ phần 

nắm giữ 

 Tỷ lệ            

cổ phần 

1  Công ty TNHH 

một thành viên 

Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc 

 Đường Trần Nguyên 

Hãn, Phường Thọ 

Xương, TP. Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Giang 

 2400120344  2.856.000 

(*) 

 51,00% 

2  CTCP Xuất nhập 

khẩu Hà Anh 

 Khối I, Thị trấn 

Đông Anh, Huyện 

Đông Anh, Hà Nội 

 0101328911  560.000 (**)  10,00% 

3  CTCP Hóa chất 

Công nghiệp Tân 

Long 

 Phòng 810 Nhà 

18T2, chung cư 

Trung Hòa, Nhân 

Chính, Phường Nhân 

Chính, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

 0102014919  560.000  10,00% 

(*) Tại thời điểm 31/12/2014, Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà 

Bắc đang nắm giữ 5.423.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,56% vốn điều lệ của Công ty. 

 (**) Tại thời điểm 31/12/2014, CTCP Xuất nhập khẩu Hà Anh đang nắm giữ 999.800 cổ 

phần, chiếm tỷ lệ 11,90% vốn điều lệ của Công ty. 
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Ghi chú: Theo quy định tại Khoản 5, Điều 84, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 

ngày 29/11/2005 thì cổ đông sáng lập của Công ty hiện nay không còn bị hạn chế chuyển 

nhượng. 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty trong năm 2014  là 84.000.000.000 đồng (Tám mươi tư 

tỷ đồng).  

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu 

- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không có 

5.5. Các chứng khoán khác: Không 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Xem phụ lục 2: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 

(Phần I. Kết quả thực hiện) 

2. Tình hình tài chính: 

        Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu  01/01/2014  31/12/2014  Tăng/giảm  Tỷ lệ (%) 

Tài sản  231.871  203.425  -28.446  -55,99% 

- Tài sản ngắn hạn  28.272  14.476  -13.796   -48,80% 

- Tài sản dài hạn  203.599  188.949  -14.650    -7,20% 

Nguồn vốn  231.871  203.425  -28.446    -18,92% 

- Nợ phải trả  148.269  119.321  -28.948    -19,52% 

- Vốn chủ sở hữu  83.602  84.104  502    0,60% 

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

Công ty tổ chức sản xuất theo 3 ca, 4 kíp, biên chế lao động vào các cương vị sản xuất và 

duy trì sản xuất ổn định trong năm qua. Để có nhân lực điều khuyết khi có người nghỉ phép, 

nghỉ chế độ, Công ty triển khai công tác đào tạo để một người có thể đảm nhận được một số 

cương vị trong dây chuyền để thay thế nhau và tổ chức chế độ 3 ca, 3 kíp đối với các cương vị 

có người nghỉ. 

Duy trì kiểm tra kỷ luật lao động với việc chấp hàng nội quy, quy định của Công ty, kết hợp 

với việc tuyên truyền vận động CNVC tự giác chấp hành. 
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4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Xem phụ lục 2: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 

(Phần II. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và các giải pháp thực hiện) 

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty: 

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

Xem phụ lục 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động N2014 và định hướng N2015 

(Phần I. Báo cáo hoạt động năm 2014) 

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty: 

Trong năm qua, HĐQT, Giám đốc công ty trong chỉ đạo điều hành tuân thủ nghiêm túc Điều 

lệ công ty, bám sát các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở nắm bắt diễn biến 

tình hình kinh tế vĩ mô, biến động của thị trường để chỉ đạo, định hướng các hoạt động của 

Công ty.  

HĐQT tổ chức các cuộc họp theo định kỳ theo quy định, nếu thấy cần thiết HĐQT tổ chức 

các cuộc họp đột xuât để chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SX-KD của 

Công ty. HĐQT đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đặc biệt vấn đề liên quan đến triển 

khai Dự án đầu tư, báo cáo thường kỳ các hoạt động SXKD, tiến độ thực hiện Dự án các vấn đề 

vướng mắc cần tháo gỡ. Tại các cuộc họp này, HĐQT đã đề nghị Giám đốc công ty báo cáo bổ 

sung một số vấn đề mà cổ đông quan tâm, minh bạch hóa các quan hệ có ảnh hưởng đến lợi ích 

của Cổ đông.  

Các thành viên HĐQT làm việc với thái độ trung thực, khách quan, không vụ lợi vì lợi ích 

của Công ty, thực hiện đúng theo các nội quy, cơ chế hoạt động của Công ty quy định. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:  

Xem phụ lục 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động N2014 và định hướng N2015 

(Phần II. Báo cáo hoạt động năm 2014) 

V. Quản trị Công ty: 

1. Hội đồng quản trị: 

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

- HĐQT gồm 5 người trong đó có 4 thành viên không điều hành. Không có thành viên 

HĐQT độc lập. 
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TT 

 

Họ và tên 

 Số CP 

cá nhân 

nắm giữ 

 Số CP 

cá nhân 

đại diện 

 Tổng 

cộng 

 

 
Tỷ lệ 

(%) 

1 
 Nguyễn Tống Luận 

Chủ tịch HĐQT 

 
3.093 

 
2.520.000 

 
2.523.093 

 
30,037 

2 
 Nguyễn Xuân Bắc 

Thành viên HĐQT 

 
800 

 
1.139.000 

 
1.139.800 

 
11,017 

3 
 Nguyễn Đức Ninh 

Thành viên HĐQT 

 
10.500 

 
1.764.000 

 
1.774.500 

 
21,125 

4 
 Trần Văn Quế 

Thành viên HĐQT 

 
0 

 
560.000 

 
560.000 

 
6,667 

5 
 Nguyễn Minh Toàn 

Thành viên HĐQT 

 
0 

 
999.800 

 
899.800 

 
11,902 

 
 

Tổng cộng 
 

14.393  6.982.800  6.897.193  80,748 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty lần thứ 5 tổ chức ngày 21/5/2013, kết thúc nhiệm 

kỳ 2008-2012 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Xem phụ lục 3: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành:  

 Các thành viên HĐQT không điều hành đã làm đúng chức năng của mình. 

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

1.6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công 

ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về 

quản trị công ty trong năm: Không có 

2. Ban kiểm soát:  

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát: 

TT 

 

Họ và tên 

 Số CP 

cá nhân 

nắm giữ 

 Số CP 

cá nhân 

đại diện 

 Tổng 

cộng 

 

 
Tỷ lệ 

(%) 

1  Đoàn Như Thương  14.652  0  14.652  0,174 





 

C«ng ty cæ phÇn  

ho¸ chÊt hng ph¸t hµ b¾c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phô lôc 1 
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
B¾c Giang, N¨m 2015 

 









 

C«ng ty cæ phÇn  

ho¸ chÊt hng ph¸t hµ b¾c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phô lôc 2 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
B¾c Giang, N¨m 2015 

 

















 

C«ng ty cæ phÇn  

ho¸ chÊt hng ph¸t hµ b¾c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phô lôc 3 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

NĂM 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
B¾c Giang, N¨m 2015 

 











 

C«ng ty cæ phÇn  

ho¸ chÊt hng ph¸t hµ b¾c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phô lôc 4 
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

NĂM 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
B¾c Giang, N¨m 2015 

 











 

C«ng ty cæ phÇn  

ho¸ chÊt hng ph¸t hµ b¾c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phô lôc 5 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 

NĂM 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
B¾c Giang, N¨m 2015 

 
































































