
cÔNG TY cÓ PHAN cONG HOA X HOI CHn NGHÍA VIgT NAM 

DÙe lâp - Ty do - Hanh phúc THUONG MAI - �ÅU TU' LONG BIÊN 

Hà Noi, ngy ds. tháng3. n�m 2021 

BÁO CÁO THUÒNG NIÊN 
Tên Công ty: Công ty cô phân Thuong mai - Dâu tr Long Biên 

Näm báo cáo: 2020 

I. Thông tin chung 
1. Thong tin khái quát. 
- Tên giao dich: Công ty cô phân Thuong m¡i - Dâu tur ILong Biên. 

- Giay chúng nhn ��ng ký doanh nghiÇp so: 0100596869. 
- Vôn �ieu l�: 15.000.000.000 �òng. 
- Vôn �âùu tu cça chç sß hïu: 
- Dja chi: 561 �uong Nguy¿n V�n Linh, Phuong Sài Dông, Qun Long Biên, Hà NÙi. 

- Sô diÇn tho¡i: 024 38 750 728. 

- Sô fax: 

- Website: haprolongbien.vn 

Ma co phieu (n¿u có): LBC. 
Quá trinh hinh thành và phát triên. 
Tháng 09/2003 Công ty cô phân Thuong m¡i - Dâu tu Long Biên duoe thành lp 

theo quyêt �Ënh sô 5710/QÐ - UB ngày 26/09/2003 cça UBND Thành phÑ Hà NÙi vÁ 
viÇc chuyn doanh nghiÇp Nhà nuóc là Công ty thurong nghiÇp tông hop Gia Lâm th§nh 
Công ty co phân Thuong mai - Dåu tr Long Biên. 

Ngày 06/07/2017 Công ty duoc châp thun là Công ty �¡i chúng theo vän b£n sÑ 
4569/UBCK - GSÐC cça Uy ban chéng khoán Nhà nuóc. 

Tong só cán bÙ công nhân viên hiÇn nay cça Công ty là 172 nguoi. Gôm 03 phòng 
chúc n�ng, 03 Siêu thË n�m räi rác trên dja bàn Qun Long Biênvà HuyÇn Gia Lâm. 

2. Ngamh nghê và dja bàn kinh doanh 
- Ngành nghê kinh doanh: Bán buôn thyc phâm; kinh doanh, xuát nhp khâu hàng 

tu ligu sán xuåt, tu liÇu tiêu dung nhu hàng công nghê phâm, nông sån thyre phâm, kim 
khí diÇn máy, vài sgi may m·c, quân áo thÝi trang, giày dép, rugu bia, nuóc gi£i khát, 

thuóc lá diéu, hóa mý phâm, �ò dùng gia dinh... 
Dja bàn kinh doanh: Quan Long Biên và HuyÇn Gia Lâm. 

3. Thong tin vé mô hinh quán tri, tó chiúc kinh doanh và bÙ máy quán lý. 
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- Mô hình qu£n tri: Công ty cô phân. 

HÙi �ông quån trË gôm 5 thành viên: 

+Ong Nguyén Thái Düng - Chç tich HÙi �ông quán tri(thay the Bà Hoàng ThË Anh tu 

ngày 20/06/2020). 
+Ong Vü Minh Tuán - Phó chù tich HÙi dông quån tri, 

+Ong Trinh Häi �uong - Thành viên HÙi �ông quàn trË. 

+Bà Nguyên ThË Phuong -Thành viên HÙi �ông quån tr/. 
+ Bà Nguy�n ThË Bích Lu - Thành viên HÙi dông quán tri. 

- Co cau bÙ máy quån lý: 
Dai Hoi Dong Cô Dông| 

Ban Kiém Soát Hoi Dong Quin Tri 

Ban Giám �ôc 

Phong 
To chúc 

Hành 

Phong 
Ketoán 
Tai vy 

Phong 
Ke hoach 

Kinh 

|Sieu ThË 
HaproMart

sÑ 2 Ngô 

Sieu ThË Sieu Thi 
HaproMart 
Sai Dong 

HaproMart 
176 Hà 

doanh Xuân Huy Tap chính 
Quang 

- Các công ty con, công ty liên kêt: Không. 

4. Dinh huóng phát trién. 
- Các måc tiêu chù yêu cça Công ty. 

Cong ty dy kiên xây dung các chi tiêu kê ho¡ch n�m 2021 nhu sau: 

+Tông doanh thu: 155 tý �ông. 
+Loi nhuan truóc Thuê:4,6 tý �ông. 
+Thu nhâp binh quân nguoi lao �Ùng/tháng: 6.150.000d/nguòi/tháng. 
- Chiên lugc phát triên trung và däi h¡n: Doanh thu hàng n�m t�ng truong 5%; cô 

téc dat tër 9% - 10%. 

5. Các rii ro: 
- Các du án mÝ duong, gi£i phóng m·t bäng phäi ding kinh doanh ckng nhu giäm 

diÇn tích bán hàng khi thåc hiÇn mß dròng. 



Tinh hinh dich bÇnh Covid - 19 diên biên phúc t�p, khó luÛng. 

II. Tinh hinh hoat �Ùng trong n�m. 

1. Tinh hinh hoat �ong sån xuát kinh doanh. 
- Két quå hoat �Ùng sån xuât kinh doanh trong n�m 2020. 

% 

Thyc hien Ké ho¡ch Thrc hiÇn % TH/KH TH2020/ TT Chi tiêu DVT 
n�m 2019 näm 2020 n�m 2020 n�m 2020 

TH 2019 

Trd 167.542 170.000 149.646 88 89,3 1 Tong doanh thu 
Tông loi nhun trróc 

2 Thue Trd 4.879 3.900 5.399 138,4 110,6 

3 Tong loi nhun sau Thuê| Trd3.885 3.120 4.627 148,3 119 

Thu nhap binh quân 

nguroi LD/tháng 
5 Ty 1e co tic () 

1.000d 5.850 5.950 6.120 102,9 104,6 

% 9,5 9 9,5 105,6 100 

86 ()Ghi chú: Ty lÇ có túc 2020 de kien. 

Tinh hinh thåc hiÇn so vÛi kê ho¡ch và n�m truóc liên kê: 

+Tông doanh thu n�m 2020 �at 88% kê hoach b�ng 89,3% so vói thåc hiÇn 2019. 

+Kêt quà loi nhuân sau thuê n�m 2020 dat 148,3% kê ho¡ch và b�ng 119% so vói 

thuc hiÇn n�m 2019. 
+Ty lÇ co túc du kiên thårc hiÇn n�m 2020 �¡at 105,6% so vói kê ho¡ch. 

Nguyên nhân: 
+Súrc mua giàm, su c¡nh tranh thË truÝng bán lë trên dja bàn ngày càng khôc liÇt 

boi các �¡i Siêu thË trong khu vrc nhur: BigC Long Bien, Trung tâm thuong m¡i 

AEON, Vinmart... 
+ Tinh hinh thÝi tiét, dËch bÇnh Covid - 19 di¿n bi¿n phéc t¡p trong n�m 2020 

anh hurong nhièu �¿n giá cá hàng hóa và séc mua cúa thË truòng; và viÇe ngimg kinh 
doanh siêu thË Hapromart ViÇt Hüng të tháng 04/2020. 

+Tuy doanh thu chi d¡t 88% k� ho¡ch nhung lgi nhun sau thuÁ d¡t 148,3%6 so 
vÛi kÃ ho¡ch và bàngl 19 % so vÛi n�m 2019 là do loi nhun të viÇc sir dång nguôn 
vón và viÇc tái co cáu Siêu thË Hapromart ViÇt Hùng - Dông Anh mang lai. 

2. To chrc và nhán su. 

- Danh sách Ban diêu hành: 

Ong Va Minh Tuân - Giám �óc Công ty. 

Ho và tên: Vk Minh Tuân 

Giói tính: Nam 
Ngày sinh: 03/03/1962 

-Noi sinh: Hà NÙi. 
Quoc tich: Viet Nam 



Noi däng ký hÙ khâu thuÝng trú: Só 31, PhÑ Hoa Lâm, Déc Giang, Long Biên, Ha Noi. 

-CMTND sô: 011793904, Noi câp: CA TP Hà NÙi, Ngày câp: 14/06/2008. 
Trinh �Ù chuyên môn: Cë nhân Kê toán - �ai hÍc Thuong mai Hà NÙi 

Chúc vu dang n�m giï t¡i Công ty: Phó Chç tich HÐQT, Giám doc Cong ty. 
Chúc vy dang n�m giü t¡i các tô chúc khác: Không 
So hru chúng khoán cça cá nhân và nguoi có liên quan trong Công ty: 

So hïu cá nhân: 399.991 cô phiêu, chiêm 26,66% vôn �iêu lÇ thåuc góp. 
So hïu d�i diÇn: 75.000 co phiêu, chiém 5% vôn dièu lÇ thuc góp. 
So hïu cça nguròi có liên quan: 26.200 có phiêu, chiêm 1,75% vôn diêu lÇ thsrc gopP 

STT Ho và tên Môi quan hÇ So co phâàn Ty le (%) 

1 Vk ThË Thanh Hièn Em gái 26.200 1,75 

Öng Trinh Häi Duong- Phó giám dóc Công ty. 
Ho và tên: Trinh Häi �urong 
Giói tính: Nam 

Ngày sinh: 16/01/1968 

Noi sinh: Hà NÙi 

Quoc tich: ViÇt Nam 
Noi däng ký hÙ khâu thuong trú: Thôn 2, xä �ông Du, huyÇn Gia Lâm, TP. Hà NÙi. 
CMTND sô: 011679549, Noi câp: CA Hà NÙi, Ngày câp: 02/08/2007 
Trinh �Ù chuyên môn: Cù nhân kinh tê, Chuyên ngành Quán trË doanh nghiÇp - �ai 

hÍc Thuong m¡i Hà NÙi. 
Chúc vy �ang n�m giû t¡i Công ty: Phó giám �ôc, Thành viên HÐQT. 
Chúc vy dang näm giï t¡i các tô chúc khác: Không 

So htu chúng khoán cua cá nhân và nguoi có liên quan trong Công ty: 

So hïru cá nhân: 75.079 cô phiêu, chiêm 5,01% vôn diêu lÇ thåc góp. 
So hïu dai diÇn: 0 cô phiêu, chiêm 0% vôn �ièu lÇ thrc góp. 

So hüu cça nguòi có liên quan: 1.500 cô phieu, chiêm 0,1% vôn dieu lÇ thåc góp 
STT Ho và tên Moi quan he só co phân Ty le (%) 

1 Trinh Hông Diem 
2 Trinh Hông �jnh 

Em gái 1.000 0,067 
Em Trai 500 0,033 

Bà Nguy�n ThË Phrong - Kê toán Truong Công ty. 

Ho và tên: Nguyên ThË Phuong 
Giói tinh: Nï 

Ngày sinh: 10/04/1977 

Noi sinh: Thanh Hóa 
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Quoc tich: ViÇt Nam 
Noi d�ng ký hÙ khâu thuong trú hiÇn nay: Tô 12, Phuong Säi �ông, Qun Long 

Bien, Hà Noi 

CMTND so: 012631904, Noi cáp: CA Hà NÙi, Ngày cáp: 08/12/2008 
Trinh dÙ chuyên môn: Cë nhân Ké toán, Cù nhân Marketing - Dai hÍc Thuong m¡i 

Hà Noi. 

Chuc vy dang n�m giï t¡i Công ty: Ké toán truong, Thành viên HÐQT 
Chie vy dang näm giï t¡i các tô chúc khác: Không có 

So hïu chúng khoán cça cá nhân và nguöi có liên quan trong Công ty: 

So hru cá nhân: 54.618 co phiêu, chiêm 3,64% vôn �iêu lÇ thårc góp. 

So huu d¡i diÇn: 0 cô phiÃu, chi¿m 0% vón dièu lÇ thyc góp. 
So hru cça nguòi có liên quan: 0 cô phiêu, chiêm 0% vôn diêu lÇ thåc góp 

- Nhïng thay �ôi trong ban �iêu hành: Không. 
Sô luong cán bÙ, nhân viên; các chính sách �ôi vÛi nguoi lao �Ùng. 

+Tong sô CB, CNV: 172 nguoi. 
+Các chinh sách �ôi vói nguoi lao �Ùng: �ugc thuc hiÇn theo Luât Lao �Ùng và 

Lut Bào hiêm x� hÙi và nÙi quy, quy chê cça Công ty. 

005 

NG 
Ph 

MAl 
GBi 3. Tinh hinh dáu tr, tinh hinh thue hiÇn các dux án. 

w-TP a) Các kho£n �àu tu lón: Không. 
b) Các công ty con, công ty liên kêt:Không. 

4. Tinh hinh tài chính 

a) Tinh hinh tài chính. 

N�m 2019 N�m 2020 % 
2020/2019 
t�ng giam Chi tieu DVT 

|Doi voi tó chiúc không phåi là 

to chie tin dung và tó chiúc tài 

chinh phi ngân hàng. 
Tong giá ri tài sån 

Triêu �ông 
Trieu dong 
Trieu �ong 

50.993 51.614 1,2% 
Doanh thu thuân 166.486 148.457 (10,8%) 
Loi nhuan të ho¡t �Ùng kinh 

Trieu dong 
Trieu dong 
Trieu dong 
TriÇu �ông 

doanh 4.607 5.103 10,7% 
272 296 8,8% |Loi nhun khác 

|Lgi nhun truóc thuÃ 

Lgi nhuan sau thuê 

Ty le loi nhun trå cÑ téc 

4.879 5.399 10,6% 
3.885 4.627 19% 

% 9,5 
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b) Các chi tiêu tài chinh chù yêu: 

2020 
Ghi chú 

Chi tiêu DVT 2019 

1. Chi tiêu vê khå n�ng thanh toán 

Lan +He só thanh toán ngån h¡n (Täi sån 

ng�n han/Ng ng�n h¡n) 
2,13 2,59 

+He só thanh toán nhanh (Tàisån
ng�n han -Hàng tôn kho/No ng�n 
h¡n) 

Làn 0.79 1.49 

2. Chi tieu vé co cáu von 

+He sô No/Tông tài sån 

+He só No/VÑn cho só hïu 
37,2 32,3 

Lân 0,59 0,47 

3. Chi tieu vê n�ng lhrc hoat dÙng 

Vong/ky 5,0 +Vong quay hàng tôn kho/Giá vôn 
hàng bán/Hàng tôn kho bình quân) 

5,3 

Doanh thu thuân/Tóng tài sån Lân 
3,26 2,87 

4. Chi tiêu é khå n�ng sinh loi 

+He so Loi nhun sau thu/Doanh 
thu thuân 2,33 3,11 

+HÇ sô Loi nhun sau thu¿/Vón chçu 
so hru % 12,14 13,25 

+He so Loi nhun sau thuê/Tông tài 
san 

% 7,61 8,96 

+He so Lgi nhun të ho¡t �Ùng kinh 
doanh/Doanh thu thuân 2,76 3,43 

5. Co cau có �ông, thay �ói vôn �au tr cça chi sß hiru. 
a) Co phàn: 
- Tông sô có phân �ang luu hành: 1.500.000 co phân. 
Loai co phán dang luu hành: Cô phân ty do chuyên nhuong. 

- So luong cô phân chuyên nhuong ty do: 1.500.000 co phân. 
b) Co câu cô �ông: 

- Co �ông là tó chéc: 01 Tông công ty Thuong m¡i Hà NÙi - CTCP. So hïu 
464.124 co phân chiêm tý lÇ 30,94%. 
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- Cô dông là cá nhân: 175 có �ông. So hïu 1.035.876co phân chi¿m tý lÇ 69,06%. 

c) Tinh hinh thay �Õi vÑn �§ìu tu cça chù sß htru: Không. 
d) Các chúmg khoán khác trong n�m 2020: Khóng 

6. Báo cáo tác dong liên quan dén môi truomg và xä hÙi cua công t 

6.1. Công ty ho¡t d�Ùng trong lînh vuc thuong mai dËch vå, quy mô không lón nên 

không có tác �Ùng liên quan dên môi truòng và xä hÙi. 

6.2. Tong sôtiên do bË xë ph¡t vi ph¡m do không tuân thç lut pháp và các quy dËnh vê 

môi truong: Không. 
6.3. Chinh sách liên quan dên ngudi lao �Ùng 

a) Sô lugng lao �Ùng, múc luong trung binh �ôi vÛi nguòi lao �Ùng. 

So lrong lao �Ùng: 172 ngudi. 

Muc luong binh quân: 6.120.000d/nguoi/tháng. 

b) Chinh sách lao �Ùng nh�m �àm bào súc khôe, an toàn và phúc loi cça nguoi lao 

dong. 
Làm viÇc 48h/tuân; các chính sách thåc hiÇn theo Lut Lao �Ùng và Luât Båo 

hiêm x� hÙi. 

THUO 
LO 

c) Hoat dÙng �ào t¡o nguòi lao dÙng. 
- Lao �Ùng thuong xuyên �uçc �ào t¡o, bôi duõng nâng cao nghiÇp vu. 

Dam bào duy tri viÇc làm thuòng xuyên cho ngudi lao �Ùng. 

G GE II. Báo cáo và �ánh giá cça Ban Giám �ôc. 

1. Dánh giá két quå hoat �Ùng sán xuát kinh doanh 

- Tong doanh thu n�m 2020 �at 88% so vÛi kê ho¡ch và b£ng 89,3% so vÛi thåc 
hiên n�m 2019 do nguyên nhân: Su canh tranh trên dËa bàn ngày mÙt gay g�t vÛi hÇ 

thông Big C Long Biên, Trung tâm thuong mai AEON và mÙt lo¡t các cça hàng, shop 

thoi trang cça tu nhân liên tåc khai truong nhât là trên tuyên phô Ngô Xuân Quång và 

trong khu vyc Hoc viÇn Nông nghiÇp ViÇt Nam ckng nhu ành huong dËch bÇnh Covid 

19 khiên súc mua cça phân lón dân cu giám sút. 

-Tuy tông doanh thu chi �¡t 88% kê ho¡ch nhung loi nhuân sau thuê �¡t 148,3% 

so vói kê ho¡ch và b�ng 119% so vÛi n�m 2019 là do loi nhun të viÇc sù dång nguôn 
von và viÇc tái co câu Siêu thË Hapromart ViÇt Hùng - �ông Anh mang lai. 

- Ty lÇ có ttc n�m 2020 dy kiên d¡t 9,5% bang 105,6% so vÛi kê ho¡ch. 

2. Tinh hinh tài chinh. 

a) Tinh hinh tài sån. 

Múc t�ng truong tài sán cça Công ty trong n�m qua không biên �Ùng nhiêu so vói

n�m 2019. 

Hieu quå së dung tài sån:

+He so doanh thu thuân/ Tông tài san n�m 2020 2,87 1ân 



+He sô loi nhun truóc thuÃ/ Tông tài sån n�m 2020 10,4% 

Khà n�ng t¡o doanh thu thuân cça tông tài sån n�m 2020 giäm 15,89% Va kha 

n�ng t¡o loi nhun sau thuê cça tông tài sån t�ng 12,33% so vÛi n�m 2019. 

b) Tinh hinh ng phåi trà. 

Ty lÇ thanh toán hiÇn hành: N�m 2020 là 2,59 > 2,13 t�ng so vÛi n�m 2019 là 

21,6%, cho thây có thê �äm b£o thanh toán dugc ng ng�n h¡n. 

Ty lÇ thanh toán nhanh: N�m 2020 là 1,49 lân>0,79 t�ng so vói n�m 2019 Jà 

88,6% cho thây khå n�ng thanh toán ng�n h¡n cça công ty ß múc yêu. 

3. Ké hoach phát trien. 

Tiep tåc cung cô m¡ng luói kinh doanh hiÇn có cça Công ty, chú trong nghien 
cúu và úng dång thuong m¡i diÇn të vào công tác kinh doanh trong �ó thúc �ây mång 

bán hàng online. Cài t¡o chinh trang hoàn thiÇn hÇ thông Siêu thË Hapromart däm bào 

hinh anh trong, ngoài t¡o �iêm nhân ve hinh ånh, ho¡t �Ùng �é thu hút khách hàng �ên 

mua s�m; duy trì kinh doanh m·t hàng rau cç quå, thåc phâm tuoi sông, hàng s0 che 

ché bien t¡i hÇ thông Siêu thË. 
- Tiêp tuc triên khai p du án �âu tu trung tâm Thuong mai kêt hop Vän phòng 

làm viÇc tai 323 Nguy¿n V�n Cu, Long Biên và sô 2 Ngô Xuân Quång, ThË trân Trâu 

Quy, Gia Läm. 

IV. Dánh giá cça HÙi �Óng quan trË vè ho¡t �Ùng cüa Công ty trong n�m 2020. 
-Súc mua giàm, su c¡nh tranh thË truong bán lë trên dja bàn ngày càng khôc liêt.

-Tinh hinh dËch bÇnh Covid 19 dien biên phúc tap trong cà näm 2020 ånh 

huong rát lón �¿n sån xuát kinh doanh, súc mua cúa phân lón dân cu giam sút. 

- DiÇn tich nhô, bÙ sån phâm chua �ç �Ù thu hút khách hàng (không có khu vui 
choi: quay d�n uÑng, giäi khát, so ché�, ché bién, rau eç quà con don digu, không phong 

phi, háp dan). 
Song do có så cô g�ng nô lyc trong diêu hành chi �¡o cça Ban diêu hành mà chi 

tiêu vè loi nhuntäng truónmg cao và thu nhp cça nguòi lao �Ùng v¥n �urçc �àm bào. 

V.Quan trË công ty. 
1. HÙi dóng quan trj. 
a) Thành viên và co câu cça HÙi �ông quan tri: 

- Ông Nguyen Thái Düng - Chç tich HÙi �ông quan trË. Sö hïu �¡i dien 314.072co 

phân, chi¿m tý lÇ 20,94% (thay thé Bà Hoàng ThË Anh të ngày 20/06/2020). 
Ong Vü Minh Tuân - Phó chù t/ich HÙi �ông quàn tri 

+So hra dai diÇn 75.000có phân, chiém ty lÇ 5%. 
+ Sö hïu cá nhán: 399.991 co phàn, chi¿m tý lÇ 26,66%. 
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-Ong Trinh Häi �uong - Thành viên HÙi �ông quán trË. So hïu cá nhân 75.079cô 

phân, chiêm ty lÇ 5,01%. 
- Bà Nguyên ThË Phuong - Thành viên HÙi �Óng quan trË. Sö hïu cá nhân 

54.618co ph§n, chi¿m tý lÇ 3,64%. 

-Bà Nguyên ThË Bích Låru - Thành viên HÙi �ông qu£n tr/. So hïu cá nhan 

11.250co ph§n, chi¿m tý le 0,75%. 
b) Ho¡t dÙng cça HÙi �ông quàn tr/: 

Trong n�m 2020, HÐQT �� tiên hành 04 cuÙc hÍp �Ënh ky; 04 cuÙc hÍp �Ùt xuât 

triên khai cho trrong, �Ënh huóng làm c�n cú �Ã Ban giám �ôc �iêu hành ho¡t �Ùng sån 

xu¥t kinh doanh cça Công ty. 

2. Ban Kiêm soát 

a) Thành viên và co câu cça Ban kiêm soát: 

- Ong Ph¡m V�n Hâu - Truóng Ban kiêm soát. So hïu cá nhân 2.471 cô phân, 

chiêm ty lÇ 0,16%. 
- Bà Trân HuÇ Linh Thành viên Ban kiêm soát.Sß hïu �¡i diÇn 75.000 cô phân, 

chiêm tý lÇ 5% (thay thê Bà Nguyên Thu Häng tir ngày 20/06/2020). 

Bà Nguy�n Kim Ánh - Thành viên Ban kiém soát. Sß hïu cá nhân 2.400 cô phân, 

chiêm ty lÇ 0,16%. 

b) Hoat dÙng cça Ban kiêm soát: 

Ban kiêm soát thårc hiÇn chúc n�ng nhiÇm vy kiêm tra, giám soát viÇc tuân thú các 

quy dinh cça pháp lut và �iêu lÇ tô chéc hoat �Ùng cça Công ty trong viÇc quán lý 

dieu hành ho¡t �Ùng kinh doanh cça HÐQT, Ban giám �ôc �iêu hành trong n�m 2019. 

Kiem tra viÇe thårc hiÇn và triên khai NghË quyêt cça D¡i hÙi �òng cô �ông. 
Kiêm tra, giám sát tính phù høp và trình tr ban hành các Nghi quyét, Quy�t djnh 

cça HÐQT, Ban giám �ôc �ieu hành theo �úng quy �Ënh. 

Giám sát tinh hinh thåc hiÇn các chi tiêu kinh tê tài chính cça Công ty. 

Soát xét, thàm dËnh sÑ sách, chíng tir hàng quý cing nhu báo cáo tài chính �inh 

ky cça công ty. 
Giám sát viÇc công bó thông tin cça Công ty theo quy dinh. 

Giám sát công tác sù dång vôn trong sån xuât kinh doanh và �àu tu. 

3. Các giao dich thìa lao và các khoán loi ich cia HÙi dong quän ri, Ban giám dóc v 

Ban kiêm soát. 

a) Thù lao cça HÐQT, Ban kiêm soát: 
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Sô tiên He 
thù lao/tháng(VNÐ) STT Ho và tên Chrc v 

1 Ông Nguyên Thái Dkng Chu tich HÐQT 5,0 7.450.000 

5.960.000 2 Ong Vk Minh Tuån 

Ông Trinh Hâi �urongThành viên HDQT 3,0 

4Ba Nguy�n ThË Phuong 
Bà Nguyen ThË Bích Lyru Thành viên HÐQT 

6Ong Pham Vän Hau 
Bà Trân HuÇ Linh 

Phó chú tich HÐQT 4.0 
3 4.470.000 

Thành viên HÐQT 3,0 4.470.000 

4.470.000 3,0 
2,5 3.725.000 Truong BKSS 

Thành viên BKS 1,0 

Thành viên BKS 

1.490.000 7 
8 Bà Nguyén Kim Anh 

b) Luong cça Ban giám �óc, Kê toán Truông Công ty: 

1,0 1.490.0000 

sÑ tien 
STT Ho và tên Chuc vy 

luong/tháng(VNÐ) 

1Ong Vk Minh Tuân 
2 Ong Trinh Häi �uong 

3 BàNguy�n ThË Phuong 

Giám �ôc Công ty 
Phó giám �ôc Cöng ty 
Ké toán truong Công ty 

39.200.000 

21.400.000 

21.400.000 

c) Giao dËch co phiêeu cça cô �ông nÙi bÙ: Có. 
d) Hop �ong ho·c giao dËch vói cô �ông nÙi bÙ: Không. 
e)Viec thyre hiÇn các quy �Ënh vÁ quan trË công ty:Thrc hiÇn �ây �ç. 

VI. Báo cáo tài chính. 

1. Ýkién kiem toán. 
Theo y kién cça chúng tôi, Báo cáo tài chính �ã phån ánh trung thrc và hop lý, 

trên các khía c¡nh trong yêu tinh hinh tài chính cça cça Công ty tai ngày 31 tháng 12 

n�m 2020, cing nhu k¿t quå ho¡t �Ùng kinh doanh và tinh hinh luu chuyén tiên tÇ cho 
näm tài chính k¿t thúc cùng ngày, phù hop vÛi các Chuân myc k� toán, ChÃ �Ù kétoán 
doanh nghiÇp ViÇt Nam và các quy �inh pháp lý có liên quan dén viÇc lâp và trinh bày 

Báo cáo tài chính. 
2. Báo cáo tài chinh digc kiém toán. 

Báo cáo tài chính n�m �� dugc kiem toán bao gôm: Bang cân doi kê toán; Báo cáo 
két quà ho¡t dÙng kinh doanh; Báo cáo lru chuyén tièn te Bån thuyét minh Báo cáo tài 
chính theo quy dinh pháp lut vÁ kê toán và kiêm toán.4 KD:0100s 
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