
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

BÁO CÁO 
THƯỜNG NIÊN 2020

Số 238 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố 
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

(0251) 3899790

(0251) 3899102

https://dolicovn.com



MỤC LỤC

Phần 1
Thông tin khái quát

Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý

Định hướng phát triển

Các rủi ro

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo phát triển bền vững

Phần 2

07

19

35 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Tình hình tài chính

Cải tiến cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Kế hoạch phát triển tương lai

Phần 3

43

49

55

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của HĐQT về Ban Giám đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

Phần 4

Phần 5
Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các khoản gia dịch, thù lao và các khoản lợi ích

Phần 6
Báo cáo tài chính



PHẦN 1

07

09

08

11

15

17

Thông tin khái quát

Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý

Định hướng phát triển

Các rủi ro



2020BÁO CÁO 
THƯỜNG NIÊN7 2020BÁO CÁO 

THƯỜNG NIÊN 8

THÔNG TIN KHÁI QUÁT NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Chăn nuôi lợn, sản xuất giống, dịch vụ thụ tinh nhân tạo
Chăn nuôi gia cầm và sản xuất giống gia cầm, gia cầm thương phẩm
Dịch vụ khuyến nông chăn nuôi
Bán buôn thịt gia súc gia cầm, rau củ quả và các sản phẩm chế biến từ 
thịt 
Giết mổ gia súc gia cầm, chế biến thịt
Sản xuất thức ăn gia súc

Bán buôn gia súc (lợn giống, lợn thương phẩm), gia cầm (giống 
gia cầm, gia cầm thương phẩm, trứng), nông sản (trừ hạt điều, 
bông, vải)
Bán buôn thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, xuất nhập khẩu 
giống, thịt vật nuôi, vật tư nguyên liệu, nông sản thực phẩm, thực 
phẩm chế biến
Chế biến rau, củ, quả

Bán lẻ xăng, dầu, dầu nhớt (theo quy hoạch của tỉnh)
Bán buôn máy móc, thiết bị ngành chăn nuôi; xuất nhập khẩu máy móc, 
thiết bị chuyên ngành chăn nuôi
Xây dựng địa ốc, cơ sở hạ tầng
Kinh doanh trung tâm thương mại và dịch vụ
Kinh doanh cơ sở hạ tầng và địa ốc 

Cho thuê mặt bằng , cửa hàng, nhà kho
Bán buôn xe gắn máy
Bán buôn xe ô tô (du lịch, xe tải)
Bán lẻ xe ô tô (du lịch, xe tải)
Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
Trồng rừng và chăm sóc rừng

Công ty hoạt động ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh 
thành khác trên toàn quốc

Tên Công ty Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

Tên viết tắt DOLICO

Tên tiếng Anh Dong Nai Agricultural Livestock Product Joint – Stock Company

Mã cổ phiếu NSS

Vốn điều lệ 102.639.420.000 đồng

Trụ sở chính 238, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (0251) 3899790

Fax (0251) 3899102

Email dolicomail@dolicovn.com

Website https://dolicovn.com

Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp

Số 3600267730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần 
đầu ngày 29/08/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 13/06/2019.
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Công ty Cổ phần Nông Súc Sản 
Đồng Nai tiền thân là Công ty 
Chăn Nuôi Đồng Nai được thành 
lập ngày 17/02/1978 theo Quyết 
định số 97/QĐ/UBT của UBND 
Tỉnh Đồng Nai dưới quyền quản 
lý của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Tỉnh Đồng Nai

UBND Tỉnh Đồng Nai đã ban hành 
Quyết định số 2116/QD/UBT ngày 
19/11/1992 để thành lập lại các 
doanh nghiệp Nhà nước, trong đó 
có Công ty Chăn nuôi Đồng Nai theo 
chính sách đổi mới và chuyển đổi 
sang nền kinh tế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước lúc bấy giờ

Căn cứ Công văn số 1710/CV/UBT ngày 31/03/2004 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai cổ phần 
hoá doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Chăn nuôi Đồng 
Nai đã tiến hành các thủ tục để cổ phần hoá và chuyển 
đổi thành Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai
- Ngày 04/02/2005, Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai 
chính thức ban hành Quyết định số 761/QD/CT-
UBT về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá 
của Công ty Chăn nuôi Đồng Nai. Trên cơ sở đó, 
Công ty đã triển khai việc bán cổ phần theo phương 
án cổ phần hoá đã được phê duyệt và đăng kí kinh 
doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Ngày 29/08/2005, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai chính thức cấp Giấy 
chứng nhận đăng kí kinh doanh số 
4703000269 cho Công ty Cổ phần Nông 
súc sản Đồng Nai với mức vốn điều lệ 
là 56.550.000.000 đồng. Tuy nhiên, căn 
cứ trên kết quả bán cổ phần thực tế, số 
lượng cổ phần chào bán thành công (bao 
gồm số lượng cổ phần do Nhà nước tiếp 
tục nắm giữ) là 3.421.314 cổ phần, tương 
ứng vốn thực góp 34.213.140.000 đồng

Trải qua quá trình hoạt động và 
phát triển dưới hình thức công ty 
cổ phần, Công ty đã mở rộng quy 
mô vốn từ 34.213.140.000 đồng 
lên 102.639.420.000 đồng và được 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai cấp số 3600267730 và đăng kí 
thay đổi lần thứ 7 ngày 10/11/2016

Công ty nộp hồ sơ đăng kí công ty đại chúng 
và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp 
thuận theo Công văn số 6322/UBCK-GSĐC ngày 
19/09/2018. Ngày 20/07/2018, Công ty thực hiện 
chốt danh sách cổ đông để đăng kí lưu kí chứng 
khoán và được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam cấp Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán 
số 82/2018/GCNCP-VSD ngày 01/10/2018 với mã 
chứng khoán là NSS. Ngày 23/10/2018, SGDCK 
Hà Nội ban hành Quyết định số 680/QĐ-SGDHN về 
việc chấp thuận đăng kí giao dịch cổ phiếu của Công 
ty. Ngày 30/10/2018, Công ty chính thức giao dịch 
trên thị trường UPCOM với mã chứng khoán NSS

Công ty nỗ lực nâng cao 
năng lực sản xuất – kinh 
doanh, đưa ra sản phẩm chất 
lượng cho người tiêu dùng

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

P.KẾ TOÁN
P. KINH 
DOANH 

TỔNG HỢP

CÁC ĐƠN 
VỊ SX TRỰC 

THUỘC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của 
công ty cổ phần, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ công ty cổ phần quy định. Đặc biệt 
các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của công ty cổ phần và ngân sách tài chính cho 
năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ 
phần, có toàn quyền nhân danh công ty cổ phần 
để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, 
quyền lợi của công ty cổ phần, trừ những vấn 
đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban 
Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và 
nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp, điều lệ 
công ty cổ phần, các quy chế nội bộ của công ty cổ 
phần và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định

BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc là nguời đại diện theo pháp luật của 
Công ty, trực tiếp chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty, trực tiếp 
chỉ đạo các phòng chức năng, quyết định các vấn 
đề tổ chức nhân sự, bố trí cán bộ, điều động nhân 
lực, xe máy, vật tư... và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. Phó Giám đốc là người giúp việc cho 
Giám đốc, điều hành một hoặc một số lĩnh vực 
hoạt động của Công ty theo sự phân công trực 
tiếp của Giám đốc. Chịu trách nhiệm trước Giám 
đốc và trước pháp luật về công việc của mình

BAN KIỂM SOÁT
Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng 
cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban 
Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp 
pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh do-
anh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính 
của công ty cổ phần. Ban kiểm soát hoạt động 
độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

PHÒNG KẾ TOÁN
Có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc toàn bộ 
hoạt động tài chính của Công ty tổ chức hạch 
toán toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh, tính 
giá thành sản phẩm, xác định kết quả tài chính, 
thực hiện các nhiệm vụ thu chi quản lý các khoản 
tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đảm bảo vốn cho 
quá trình hoạt động sản xuất của Công ty; Lập 
báo cáo quyết toán quý, năm của Công ty gửi 
các cơ quan liên quan đúng thời hạn; Có trách 
nhiệm bảo quản, lưu giữ các tài liệu kế toán

PHÒNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch sản 
xuất kinh doanh, tham mưu các hợp đồng kinh 
doanh mua nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản 
phẩm, dịch vụ, mua sắm…tham mưu các thủ tục 
mua sắm tài sản, xây dựng các định mức về nhiên 
liệu, vật tư, xe máy, thiết bị,... nghiệm thu tổng hợp 
khối lượng công việc thực hiện để làm biên bản 
xác nhận khối lượng thực hiện các đơn vị liên quan

CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT 
TRỰC THUỘC

Các đơn vị sản xuất trực thuộc bao gồm: Trại heo 
Dolico Tân An, Trại heo Dolico Suối Cao, Trại heo 
Dolico Xuân Thành, Phân xưởng chế biến thức 
ăn gia súc và Cửa hàng giới thiệu sản phẩm. 
Các đơn vị sản xuất trực thuộc trên chịu trách 
nhiệm trước Ban Giám đốc về các công tác điều 
hành sản xuất và công tác nhân lực tại các cơ sở
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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
Công ty mẹ

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu

Thông tin khái quát
Đầu tư trồng trọt, thu mua, 
chế biến thuốc lá, nguyên 
liệu cho sản xuất thuốc lá 
điếu, kinh doanh và xuất 
khẩu; sản xuất, mua bán, 
xuất khẩu thuốc lá điếu 
các loại; nhập khẩu trực 
tiếp các nguyên, phụ liệu, 
vật tư, máy móc, thiết bị, 
phụ tùng thay thế cho sản 
xuất thuốc lá; sản xuất, 
mua bán và xuất khẩu 
các loại bao bì, vật tư phụ 
liệu cho sản xuất thuốc lá

Kinh doanh và cho thuê 
kho bãi, nhà xưởng, tài 
sản, nhà cửa; đầu tư tài 
chính vào doanh nghiệp 
khác; giết mổ gia cầm, 
gia súc; chế biến thịt gia 
súc, gia cầm đóng gói và 
đóng hộp; trồng cây nông 
nghiệp, cây công nghiệp 
ngắn ngày, cây ăn quả; 
dịch vụ cung ứng phân 
bón, thuốc trừ sâu; chăn 
nuôi heo, gà, vịt, cá, tôm; 
dịch vụ hỗ trợ trồng trọt 
và chăn nuôi; chế biến 
nông sản và sản xuất 
thực phẩm chăn nuôi

In ấn; đầu tư kinh do-
anh hạ tầng khu công 
nghiệp, khu nông nghiệp, 
khu nông nghiệp kỹ thuật 
cao, hạ tầng khu dân cư; 
kinh doanh bất động sản; 
đầu tư kinh doanh khu 
du lịch; chế biến sữa và 
các sản phẩm từ sữa; 
Sản xuất thực phẩm khác

Đơn vị trực thuộc

Công Ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai Không Có Công Ty Con Và Công Ty Liên Kết ĐƠN VỊ 
TRỰC THUỘC VỊ TRÍ HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH

Trại heo Dolico
 Xuân Thành

Tổ 3 Ấp Tân Hợp, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân 
Lộc, Tỉnh Đồng Nai Chăn nuôi heo

Trại heo Dolico Suối Cao Tổ 10, Ấp Phượng Vỹ, Xã Suối Cao, Huyện Xuân 
Lộc, Tỉnh Đồng Nai Chăn nuôi heo

Cửa hàng giới thiệu 
sản phẩm Dolico

Số 34 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, 
Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Không sử dụng

Trung tâm chăn nuôi heo 
giống cao sản Tân An

Tổ 9, Ấp Bình Chánh, Xã Tân An, Huyện Vĩnh 
Cửu, Tỉnh Đồng Nai Chăn nuôi heo

Trại heo giống Vĩnh Cửu Tổ 11, Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, 
Tỉnh Đồng Nai Không sử dụng

Trại heo thịt thương 
phẩm Thạnh Phú

Tổ 8, Ấp 5, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh 
Đồng Nai Không sử dụng

Xưởng chế biến thực 
phẩm

Số 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Tp. 
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chế biến thức ăn 
gia súc

Tên Công ty TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI – MỘT 
THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH

Địa chỉ Số 833A, Xa Lộ Hà Nội, khu phố 1, Phường Long Bình Tân, Thành 
phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (0251) 3836 110

Số fax (0251) 3836 132

Vốn điều lệ 3.3035.078.019.542 đồng

Vốn góp tại Công ty Cổ 
phần Nông Súc Sản 
Đồng Nai

86.541.420.000 đồng, chiếm 84,32% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp

Số 3600253505 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp đăng 
ký lần đầu ngày 01/07/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 
23/08/2018
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty
Về sản phẩm

Tập trung vào phát triển lĩnh vực chăn 
nuôi heo, cung cấp những sản phẩm đảm 
bảo an toàn, tuân thủ các tiêu chuẩn và 
quy định với giá trị và chất lượng vượt trội

Về quy mô sản xuất
Đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất kinh do-
anh với cơ sở hạ tầng và thiết bị vật tư hiện 
đại, mang tính tự động hóa cao, đảm bảo vệ 
sinh và an toàn cho đàn heo. Đồng thời xây 
dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, 
đầy đủ trang thiết bị cho nhân viên Công ty, 
nâng cao chất lượng và năng suất công việc

Về hiệu quả sản xuất kinh doanh

Về công tác bảo vệ môi trường, 
vệ sinh thú y

Về hoạt động đầu tư

Đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và áp 
dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăn 
nuôi để tìm ra các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh; tăng tỷ lệ phối giống, nâng cao 
năng suất sản xuất và mang lại hiệu quả 
cho Công ty, cổ đông và người lao động

Đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ 
môi trường, vệ sinh chuồng trại, chăm sóc 
và kiểm tra tình trạng sức khỏe đàn heo 
định kỳ, thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh cần thiết và kịp thời

Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất và trang thiết bị cho các cơ sở sản xuất 
chăn nuôi hiện có, đồng thời đẩy nhanh tiến độ 
các dự án dở dang. Triển khai các phương án, 
chiến lược hoạt động phù hợp để thúc đẩy kinh 
doanh, tối đa hóa lợi nhuận, duy trì tình 
hình tài chính lành mạnh và ổn định

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Về công tác sản xuất

• Với chiến lược “Không đầu tư dàn trải”, Công 
ty đưa ra thứ tự ưu tiên đầu tư nhằm kiểm 
soát chi phí một cách hiệu quả và mang lại 
lợi nhuận tối đa. 

• DOLICO không ngừng đầu tư nghiên cứu để 
cải thiện chất lượng và tăng khả năng cạnh 
tranh của các sản phẩm của công ty. 

• Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiến bộ 
trong sản xuất, chăn nuôi nhằm tăng năng 
suất, hạn chế rủi ro dịch bệnh, định kỳ thăm 
khám sức khỏe đàn heo.

• Sử dụng các kỹ thuật phối giống mới nhằm 

Về công tác quản lý

• Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện Công ty để nâng cao 
hiệu quả quản lý và hoạt động.

• Tăng cường hoạt động kiểm soát nhằm đảm bảo nhân viên Công ty tuân thủ đúng các quy định 
đã ban hành.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

Công tác chăn nuôi của Công ty luôn gắn liền 
với các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, 
tất cả các cơ sở sản xuất, chuồng trại đều được 
đầu tư, trang bị hệ thống xử lý chất thải chăn 
nuôi, xử lý mùi hôi, đảm bảo các chỉ tiêu môi 
trường theo quy định hiện hành, giúp đảm bảo 
vệ sinh môi trường xung quanh đồng thời giảm 
bớt các nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh 
trên đàn heo. Nhờ đó, Công ty có thể đảm bảo 
uy tín và nâng cao hình ảnh đối với các khách 
hàng và đối tác. 

tăng khả năng đậu thai và sinh nở, hạn chế 
tình trạng sinh non ở đàn heo. 

• Nghiên cứu và sử dụng các chế độ ăn uống, 
thực đơn hợp lý, đảm bảo về mặt chi phí 
đầu vào cũng như chất lượng đầu ra của 
đàn heo.

• Giữ mối quan hệ với các khách hàng cũ đồng 
thời chủ động tìm kiếm, mở rộng mạng lưới 
khách hàng và nhà đầu tư mới cho Công ty.

• Đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho 
cán bộ, nhân viên Công ty.

DOLICO cũng tham gia nhiều hoạt động đóng 
góp cho cộng đồng và tạo việc làm cho người 
lao động địa phương thông qua các hoạt động 
tài trợ, khuyến khích CBCNV, đóng góp và tổ 
chức các hoạt động từ thiện, quyên góp cho 
đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên 
tai,…
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CÁC RỦI RO
Rủi ro cạnh tranh

Rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro lãi suất

Rủi ro khác

Rủi ro pháp luật

Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 01/08/2020 hứa 
hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho kinh tế Việt Nam, 
trong đó có ngành chăn nuôi. Mức thuế suất xuất khẩu 
thịt lợn sang châu Âu giảm còn 0%, giúp các sản phẩm 
chăn nuôi của doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội cạnh 
tranh ngang bằng với các sản phẩm địa phương. Tuy nhiên, ở 
khía cạnh ngược lại thì các sản phẩm và doanh nghiệp châu Âu 
cũng sẽ dễ dàng xâm nhập vào thị trường Việt Nam và gây sức 
ép lên các doanh nghiệp chăn nuôi trong nước về cả mặt giá cả 
lẫn chất lượng. Thêm vào đó, do tình hình hình dịch tả lợn châu 
Phi vẫn còn tiếp diễn, nguồn cung thịt lợn trong nước sụt giảm, 
giá cả tăng cao nên Chính phủ phải tăng cường nhập khẩu để 
đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tính đến hết 
ngày 01/08/2020, nhập khẩu thịt lợn đã tăng đến 223% so với 
cùng kỳ năm 2019. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 
công nghiệp, thương mại cũng dần mở rộng ngành nghề sang 
chăn nuôi để tận dụng lợi thế về giá cả và lợi thế từ các Hiệp 
định tương mại. Như vậy, các doanh nghiệp chăn nuôi trong 
nước phải đối mặt với rủi ro cạnh tranh đến từ các doanh nghiệp 
trong nước lẫn nước ngoài. Nhận thức được những rủi ro trên, 
Công ty tập trung phát triển, cải tiến kỹ thuật để tạo ra sản phẩm 
chất lượng với giá thành hợp lý; đồng thời theo dõi nắm bắt tình 
hình thị trường để đưa ra các chính sách, chiến lược nhằm duy 
trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những rủi ro đặc thù mà ngành chăn nuôi phải đối mặt là rủi ro về dịch 
bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, biến động giá,... Trong năm 2020, 
tình hình dịch tả lợn châu Phi đã bớt nghiêm trọng hơn so với năm 
2019, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan 
rộng, gây ảnh hưởng lên toàn bộ đàn heo và gây ra thiệt hại cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do ảnh hưởng của dịch tả lợn 
châu Phi, thị trường chăn nuôi Việt Nam trải qua tình trạnh cung giảm 
– cầu tăng, đẩy giá bán lên cao. Để giảm thiểu rủi ro đặc thù ngành 
và tận dụng những thuận lợi từ giá bán tăng cao, Công ty đã thực 
hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh như vệ sinh chuồng 
trại, khu vực xung quanh; vệ sinh con người, phương tiện di chuyển, 
hạn chế phương tiện di chuyển ra vào trại, phun thuốc khử trùng tiêu 
độc, tiêm vaccine đầy đủ theo định kỳ. Bên cạnh đó, vaccine dịch tả 
lợn đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công và đưa vào sản xuất 
thương mại kể từ quý II/2021, mang lại nhiều triển vọng cho ngành 
chăn nuôi nói chung và Công ty nói riêng.

Trong năm 2020 , Ngân hàng Nhà nước quyết định hạ lãi suất 3 lần 
để hỗ trợ nền kinh tế, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 
0,1%/ năm đối với tiền gửi không kỳ hạn; từ 0,1 - 0,2% năm đối với kỳ 
hạn dưới 1 tháng; 3,5 - 4,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng 
đến dưới 6 tháng; 4,4 - 7,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng 
đến dưới 12 tháng. Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,0 - 8,4%/năm. 
Lãi suất cho vay bằng VND phổ biến ở mức 6-9%/năm đối với khoảng 
vay ngắn hạn và 9-11% đối với khoản vay trung và dài hạn. Các quyết 
định này nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp giảm chi phí vốn vay, phục 
hồi tăng trưởng kinh tế. Để hạn chế các rủi ro liên quan đến lãi suất, 
Công ty luôn chủ động theo dõi và cập nhật các biến động lãi suất để 
đưa ra biện pháp đầu tư và thay đổi cơ cấu vốn cho phù hợp.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và gây 
ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, 
DOLICO luôn chủ động cập nhật, nắm bắt thông tin để đưa ra các 
chính sách, chiến lược hoạt động phù hợp. Ngoài các rủi ro kể trên, 
Công ty còn chịu nhiều rủi ro không thể lường trước như thiên tai, hỏa 
hoạn, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,… Để giảm thiểu thiệt hại, Công ty 
luôn chủ động phòng tránh và có biện pháp giải quyết khi rủi ro xảy ra.

Công ty đang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và được 
giao dịch trên hệ thống UpCom nên Công ty chịu ảnh hưởng bởi Luật 
Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế và các văn bản 
pháp lý có liên quan khác. Bên cạnh đó thì Công ty cũng bị giám 
sát và chi phối bởi Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn vệ sinh 
thực phẩm và Luật Chăn nuôi. Các văn bản pháp luật trên vẫn 
luôn được Nhà nước sửa chữa, hoàn thiện, do đó Công ty tiếp 
tục chủ động theo dõi và cập nhật những thay đổi mới nhất để 
điều chỉnh kế hoạch và chiến lược hoạt động sao cho phù hợp 
với thực tế.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH NĂM 2020

CHỈ TIÊU ĐVT TH 2019 KH 2020 TH 2020

SO SÁNH (%)

TH 2020/
KH 2020

TH 2020/ 
TH 2019

Sản lượng sản xuất Tấn 4.526 3.360 4.603 136,99% 101,70%

Sản lượng tiêu thụ Tấn 4.526 3.360 4.603 136,99% 101,70%

Tổng doanh thu Tr.đ 199.688 219.180 355.594 162,24% 178,07%

Lợi nhuận trước 
thuế Tr.đ 27.344 42.000 161.599 384,76% 590,99%

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 17,10% 50,00% 122,00% 244,00% 713,40%

Cơ cấu doanh thu

Cơ cấu lợi nhuận sau thuế

KHOẢN MỤC

2019 2020

GIÁ TRỊ
TỶ 

TRỌNG 
(%)

GIÁ TRỊ TỶ TRỌNG 
(%)

Doanh thu từ hoạt động chính 194.549 97,43 347.266 97,66

Doanh thu từ heo giống - - 427 0,12

Doanh thu từ heo thịt 194.549 97,43 346.839 97,54

Doanh thu từ hoạt động tài chính 5.139 2,57 8.328 2,34

Tổng cộng 199.688 100% 355.595 100%

KHOẢN MỤC

2019 2020

GIÁ TRỊ TỶ TRỌNG 
(%) GIÁ TRỊ TỶ TRỌNG 

(%)

Lợi nhuận từ hoạt động chính 19.002 82,61% 130.173 95,14%

Lợi nhuận từ heo giống - - 100 0,07%

Lợi nhuận từ heo thịt 19.002 82,61% 130.073 95,07%

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 4.000 17,39% 6.663 4,86%

Lợi nhuận khác - - (9,1) -

Tổng cộng 23.002 100% 136.827 100%

Cơ cấu doanh thu của Dolico không có sự thay đổi nhiều so với năm 2019. Doanh thu chủ yếu đến 
từ hoạt động kinh doanh heo thịt và hoạt động tài chính. Trong đó, doanh thu từ heo thịt năm 2020 
đạt 346,84 tỷ đồng, chiếm 97,54% trong tổng doanh thu và tăng đến 78,50% so với cùng kỳ năm 
2019. Hoạt động tài chính mang lại doanh thu 8,33 tỷ đồng, chiếm 2,34% trong tổng doanh thu và 
tăng đến 62,05% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, Công ty còn có hoạt động kinh doanh heo 
giống và đạt doanh thu 427 triệu đồng, tương đương 0,12% tổng doanh thu.

Lợi nhuận của Công ty phần lớn vẫn đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh heo thịt. Tỷ trọng lợi 
nhuận từ hoạt động chính có sự tăng trưởng rõ rệt khi lợi nhuận từ heo thịt tăng từ 82,61% lên 
95,07%. Ngoài ra, lợi nhuận của Công ty còn có sự đóng góp của hoạt động tài chính, tuy nhiên hoạt 
động này chỉ chiếm một phần nhỏ (4,86%) trong tổng lợi nhuận của Công ty.

Nền kinh tế năm 2020 gặp nhiều trở ngại khi dịch 
bệnh Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp các 
khu vực, lãnh thổ trên toàn thế giới. Bên cạnh 
đó, ngành chăn nuôi heo còn phải đối mặt với 
nhiều thử thách do dịch tả lợn châu Phi lây lan 
rộng và phải đến quý II/2021, vắc xin mới được 
sản xuất rộng rãi. Tuy nhiên, nhờ thực hiện các 
biện pháp phòng dịch kịp thời và hiệu quả, sản 
lượng thịt heo của Công ty sản xuất và tiêu thụ 
đạt đến 4.603 tấn, tăng 1,70% so với cùng kỳ 
năm 2019 và vượt 36,99% so với  kế hoạch đề 
ra ban đầu.

Đồng thời, trong các tháng đầu năm 2020, tình 
hình dịch bệnh diễn biến phức tạp làm nguồn 
cung thịt lợn bị hạn chế và không đủ đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng, do đó giá thịt lợn tăng cao, 
nhờ vậy doanh thu Công ty đã đạt 355,59 tỷ 
đồng, tương đương 162,24% kế hoạch đề ra và 
tăng 78,07% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận 
trước thuế đạt 161,60 tỷ đồng, vượt 284,76% 
mục tiêu đề ra và gấp gần 6 lần so với lợi nhuận 
trước thuế cùng kỳ năm 2019. Nhờ doanh thu và 
lợi nhuận vượt trội mà hoạt động sản xuất, kinh 
doanh mang lại, tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty 
đạt đến 122%, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ, và 
đạt 244% kế hoạch đề ra.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 ĐINH VĂN HỒNG Chủ tịch Đại diện sở hữu: 2.654.142 cổ phiếu, 
chiếm 25,86% vốn điều lệ

2 NGUYỄN DIÊN TƯỜNG Phó Chủ tịch

Đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu, 
chiếm 14,61% vốn điều lệ 
Cá nhân sở hữu: 13.400 cổ phiếu, chiếm 
0,13% vốn điều lệ

3 ĐINH NGỌC MẾN Thành viên Cá nhân sở hữu: 3.400 cổ phiếu, chiếm 
0,03% vốn điều lệ

4 TRẦN MINH PHƯƠNG Thành viên

Đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu, 
chiếm 14,61% vốn điều lệ 
Cá nhân sở hữu: 67.800 cổ phiếu, chiếm 
0,66% vốn điều lệ

5 LÊ THỊ KHÁNH XƯƠNG Thành viên Cá nhân sở hữu: 810.000 cổ phiếu, 
chiếm 7,89% vốn điều lệ

BAN ĐIỀU HÀNH

1 NGUYỄN DIÊN TƯỜNG Giám đốc

Đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu, 
chiếm 14,61% vốn điều lệ 
Cá nhân sở hữu: 13.400 cổ phiếu, chiếm 
0,13% vốn điều lệ

2 TRẦN MINH PHƯƠNG Phó Giám đốc

Đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu, 
chiếm 14,61% vốn điều lệ 
Cá nhân sở hữu: 67.800 cổ phiếu, chiếm 
0,66% vốn điều lệ

3 ĐINH NGỌC MẾN Kế toán trưởng Cá nhân sở hữu: 3.400 cổ phiếu, chiếm 
0,03% vốn điều lệ

BAN KIỂM SOÁT

1 HOÀNG NGỌC LONG Trưởng ban Cá nhân sở hữu: 1.200 cổ phiếu, chiếm 
0,01% vốn điều lệ

2 TRẦN THỊ VŨ HẬU Thành viên Đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu, 
chiếm 14,61% vốn điều lệ

3 NGÔ THỊ CẨM HÀ Thành viên Đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu, 
chiếm 14,61% vốn điều lệ

Ông 
ĐINH NGỌC MẾN

Thành viên HĐQT - Kế 
toán trường

Năm sinh:   1976
Quê quán:    Thái Bình
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế 
Quá trình công tác:   
• 04/2004 - 09/2005: Thủ kho tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai 
• 10/2005-05/2016: Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai 
• 06/2016 – 04/2019: Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai 
• 04/2019 – nay: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện: 
• Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 
• Cá nhân sở hữu: 3.400 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ

Ông 
NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Phó Chủ tịch HĐQT - 
Giám đốc

Ông 
TRẦN MINH PHƯƠNG

Thành viên HĐQT - 
Phó Giám đốc

Năm sinh:   1962
Quê quán:    Thừa Thiên - Huế
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế Kỹ thuật
Quá trình công tác:   
• 03/1982 – 05/1994: Cán bộ tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai 
• 06/1994 – 08/2005: Phó Giám đốc tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai 
• 09/2005 – 04/2007: Phó Giám đốc tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai 
• 05/2007 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT - Giám Đốc tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện: 
• Đại diện sở hữu (DOFICO): 1.500.000 cổ phiếu, chiếm 14,61%VĐL 
• Cá nhân sở hữu: 13.400 cổ phiếu, chiếm 0,13% VĐL

Năm sinh:   1963
Quê quán:    Nghệ An
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
• 08/1984 – 09/1987: Nhân viên tại Công ty kinh doanh lương thực tỉnh Đồng 
• 10/1987 – 08/2005: Nhân viên kế toán tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai 
• 09/2005 – 09/2006: Kế toán Tổng hợp tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai 
• 10/2006 – 04/2019: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng 

Nai 
• 04/2019 – nay: Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng 

Nai   
Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện: 
• Đại diện sở hữu (DOFICO): 1.500.000 cổ phiếu, chiếm 14,61%VĐL 
• Cá nhân sở hữu: 67.800 cổ phiếu, chiếm 0,66% VĐL

Lý lịch Ban Giám đốc
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Cơ cấu người lao động Thu nhập bình quân

Chính sách đối với người lao động

Công tác đào tạo

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT TÍNH CHẤT PHÂN LOẠI SỐ LƯỢNG TỶ LỆ

A Theo trình độ 127 100%

1 Trên Đại học - -

2 Đại học 16 12,60%

3 Cao đẳng - -

4 Khác 111 87,40%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 127 100%

1 Hợp đồng có xác định thời gian 11 8,66%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 116 91,34%

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) - -

Nhân lực là yếu tố cốt lõi của sự phát triển bền vững của 
Công ty, do đó để tạo ra môi trường làm việc thân thiện, gắn 
kết tập thể, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, 
tinh thần của người lao động, tạo điều kiện để người lao 
động được hưởng các chế độ của Nhà nước một cách đầy 
đủ nhất. Công ty xây dựng và thực hiện chính sách lương 
thưởng theo quy định của Nhà nước kết hợp với các quy chế 
của Công ty. Tiền lương luôn được đảm bảo trả bằng hoặc 
cao hơn mức tối thiểu của vùng theo Nghị định của Chính 
phủ. Người lao động được hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm 
y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, dựa 
vào quy định pháp luật về lao động, kế hoạch và kết quả sản 
xuất kinh doanh, quá trình hoạt động mà công ty sẽ có các 
chế độ lương, thưởng phù hợp để khích lệ, thúc đẩy năng 
suất lao động. Các chế độ nghỉ phép năm được thực hiện 
theo đúng quy trình hiện hành của Nhà nước, nhân viên được 
xét lên lương khi đến kỳ hạn. Công ty cũng thường xuyên tổ 
chức các hoạt động văn hóa, thể thao hàng năm nhằm nâng 
cao đời sống tinh thần cho người lao động. Ngoài ra, Công ty 
cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khi người lao động gặp khó 
khăn, tổ chức thăm hỏi khi nhân viên hoặc thân nhân đau 
ốm, gia đình có ma chay, hiếu hỷ,…

Công ty luôn đề ra các kế hoạch và tổ chức các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên 
môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng quản lý của toàn 
bộ nhân viên công ty, nhờ đó mà năng suất lao động 
được cải thiện, đáp ứng nhu cầu công việc nâng cao. 
Hơn nữa, Công ty cũng thường xuyên cập nhật nhiều 
công nghệ tiên tiến và đào tạo nhân viên áp dụng công 
nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả 
công việc.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU 2019 2020 TĂNG/ GIẢM SO VỚI 2019 
(%)

Tổng tài sản 215.032 290.951 35,31%

Doanh thu thuần 194.549 347.267 78,50%

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 27.345 161.608 491,00%

Lợi nhuận khác 0 -9,1 -

Lợi nhuận trước thuế 27.345 161.599 490,96%

Lợi nhuận sau thuế 23.002 136.827 494,85%

Các chỉ tiêu tài chính

STT CHỈ TIÊU ĐVT 2019 2020

A Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 5,34 7,23

2 Hệ số thanh toán nhanh Lần 3,67 5,61

B Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

1 Hệ số Nợ/ Tổng tài sản % 12,07 10,36

2 Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu % 13,73 11,55

C Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

1 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,88 4,07

2 Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,88 1,37

D Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi

1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 11,82 39,4

2 Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 11,6 60,83

3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 10,44 54,08

4 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 
Doanh thu thuần % 14,06 46,54
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
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H Ệ  S Ố  T H A N H  T O Á N  N G Ắ N  H Ạ N H Ệ  S Ố  T H A N H  T O Á N  N H A N H

2019 2020
Các hệ số thanh toán của Công ty 
đều tăng so với năm 2019. Cụ thể, 
hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 7,23 
vòng, tăng 1,89 vòng; hệ số thanh 
toán nhanh đạt 5,61 vòng, tăng 1,94 
vòng so với cùng kỳ. Nguyên nhân 
là do tài sản ngắn hạn của Công ty 
tăng thêm 58,43% nhờ dòng tiền 
thu được từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Các hệ số về khả năng sinh 
lợi trong năm 2020 đều có 
sự tăng trưởng đáng kể so 
với cùng kỳ năm 2019 nhờ 
hoạt động sản xuất kinh 
doanh đạt hiệu quả vượt 
trội, cho thấy khả năng sinh 
lợi từ tài sản và nguồn vốn 
của Công ty đang được cải 
thiện và nâng cao. 

Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn cũng tăng nhẹ ở mức 17,05% do Công ty chi trả thêm cho người lao 
động khi đạt năng suất lao động và mang lại hiệu quả hoạt động tốt cho Công ty.

Cụ thể, hệ số LNST/Doanh thu thuần đạt 39,40%, tương đương tăng 27,58%; hệ số LNST/Vốn chủ 
sở hữu đạt 60,83%, tương đương tăng 49,23%; hệ số LNST/Tổng tài sản đạt 54,08%, tương đương 
tăng 43,64%; hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần đạt 46,54%, tương đương 
tăng 32,48% so với cùng kỳ năm 2019.
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2019 2020
Hệ số Nợ/Tổng tài sản: Hệ số Nợ/
Tổng tài sản không có sự chênh lệch 
quá lớn khi giảm 1,71% so với năm 
2019. Tính đến ngày 31/12/2020, 
tổng nợ của Công ty đã tăng 4,17 
tỷ đồng, tương đương tăng 16,07% 
chủ yếu là các khoản phải trả người 
lao động khi hoạt động sản xuất kinh 
doanh đạt kết quả tốt. Trong khi đó, 
tổng tài sản đã tăng đến 35,31%, 
chủ yếu trong các khoản đầu tư nắm 
giữ đến ngày đáo hạn là các khoản 
tiền gửi ngân hàng nhờ thu tiền từ 
hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu: Tương tự với hệ số Nợ/Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu trong năm 2020 đã 
tăng 38,27% nhờ lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao so với năm 2019. 
Tính đến 31/12/2020, Lợi nhuận sau thuế của Công ty đã tăng gấp 4 lần, đó hệ số Nợ/Vốn chủ sở 
hữu đã giảm 2,18% so với năm 2019.

Vòng quay tổng tài sản: Nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh mang 
lại hiệu quả cao từ việc cung cấp thịt lợn, doanh thu thuần của 
Công ty trong năm 2020 đã tăng đến 78,50%. Bên cạnh đó, tổng 
tài sản bình quân cũng tăng theo kết quả hoạt động của Công ty, 
tuy nhiên mức tăng của bình quân tổng tài sản chỉ ở mức 14,59%, 
do đó hệ số vòng quay tổng tài sản của Công ty đã tăng lên 1,37 
vòng so với mức 0,88 vòng của năm 2019, cho thấy tài sản đang 
được sử dụng một cách hiệu quả hơn để mang lại doanh thu cho 
Công ty.
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V Ò N G  Q U A Y  H À N G  T Ồ N  K H O V Ò N G  Q U A Y  T Ổ N G  T À I  S Ả N

2019 2020
Vòng quay hàng tồn kho: Vì 
sản lượng thịt sản xuất trong 
năm tăng đáng kể so với năm 
2019, do đó giá vốn hàng bán 
trong năm cũng sẽ tăng so 
với cùng kỳ. Tính đến ngày 
31/12/2020, giá vốn hàng bán 
của Công ty đã tăng 11,99%, 
đồng thời hàng tồn kho bình 
quân năm nay cũng tăng so 
với năm 2019. Tuy nhiên 
mức tăng trong hàng tồn kho 
bình quân chỉ có 6,63%, do 
đó vòng quay hàng tồn kho 
của Công ty tăng từ 3,88 lên 
4,07 vòng trong năm 2020, 
cho thấy khả năng hoạt động 
của doanh nghiệp ngày càng 
được nâng cao, hàng tồn kho 
được luân chuyển nhanh hơn 
và không bị ứ đọng.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Cổ phần

Danh sách cổ đông lớn

Cơ cấu cổ đông

Tổng số lượng cổ phần đã phát hành: 10.263.942 cổ phần

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.263.942 cổ phần

Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 10.263.942 cổ phần

STT TÊN CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC

PHÂN LOẠI CỔ 
ĐÔNG

SỔ LƯỢNG 
CP NẮM GIỮ 
(CỔ PHẦN)

TỶ LỆ CP 
NẮM GIỮ 

(%)CỔ ĐÔNG 
NHÀ 

NƯỚC

CỔ 
ĐÔNG 
LỚN

1
Tổng Công ty Công Nghiệp Thực 
Phẩm Đồng Nai – Một Thành Viên 
Công ty TNHH

X X 8.654.142 84,32

2 Lê Thị Khánh Xương X 810.000 7,89

STT LOẠI CỔ ĐÔNG SỐ CỔ PHẦN GIÁ TRỊ TỶ LỆ SỞ 
HỮU

I Cổ đông nhà nước 8.654.142 86.541.420.000 84,32%

II Cổ đông trong nước 10.263.942 16.098.000.000 100%

1 Cá nhân 1.590.900 15.909.000.000 15,50%

2 Tổ chức 8.673.042 86.730.420.000 84,50%

III Cổ đông nước ngoài - - -

1 Cá nhân - - -

2 Tổ chức - - -

Tổng cộng 10.263.942 102.639.420.000 100%
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh, DOLICO luôn đặt mục tiêu phát 
triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm với xã 
hội, cộng đồng như một nhiệm vụ và nét văn hóa của Công ty, đồng thời đảm bảo 
sự cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trách nhiệm với các bên liên quan

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Tiêu thụ năng lượng và nước

• Đối với khách hàng, người tiêu dùng: Công ty cam kết mang đến những sản 
phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh, đạt tiêu chuẩn và chất lượng hàng đầu, cung 
cấp kịp thời và đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng.

• Đối với cổ đông, nhà đầu tư: Công bố thông tin minh bạch, chính xác, trung 
thực, đầy đủ và kịp thời, tạo ra môi trường đầu tư công bằng cho các nhà đâu 
tư. Xây dựng và thực hiện các chiến lược hoạt động tạo sự an tâm và sinh lợi 
bền vững cho cổ đông và nhà đầu tư. Công ty tiếp tục duy trì các kênh công 
bố thông tin thông qua website, báo cáo thường niên, đại hội cổ đông, hotline, 
email,…

• Đối với người lao động: đảm bảo thực hiện đúng các chính sách dành cho 
người lao động theo pháp luật Nhà nước, có các chế độ lương thưởng, đãi ngộ 
hợp lý để thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên, tăng năng suất lao động, 
tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết tập thể. 

• Đối với đối tác: Cùng hợp tác phát triển trên cơ sở cùng có lợi, công bằng và 
có trách nhiệm với xã hội. 

• Đới với chính quyền, cơ quan Nhà nước: tuân thủ nghiêm pháp luật của Nhà 
nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và đóng góp ngân sách địa phương 
theo quy định.

• Đối với cộng đồng: Cùng với chính quyền địa phương tổ chức và thực hiện 
các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ xây dựng và phát triển cộng đồng địa 
phương, cải thiện cuộc sống của người dân. 

Công ty chủ yếu sử dụng nguồn điện cho hệ thống làm mát, máy móc thiết bị sản 
xuất thức ăn, công nghệ giám sát sinh hoạt của đàn heo, hệ thống xử lý chất thải, 
hạn chế tác động tiêu cực lên môi trường. Nguồn nước được sử dụng cho mục 
đích vệ sinh chuồng trại, cung cấp nước uống và làm mát đàn heo. Công ty luôn 
chủ động nghiên cứu và thực hiện các giải pháp cần thiết, đổi mới, cải tiến trang 
thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chăn nuôi để tiết 
kiệm nguồn nguyên nhiên liệu, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

Nguồn nguyên liệu đầu vào để chế biến thức ăn cho đàn gia súc luôn là yếu tố 
được quan tâm hàng đầu của Công ty bởi nó ảnh hưởng hưởng trực tiếp đến chất 
lượng đầu ra của sản phẩm. Năm 2020, công tác đảm bảo vật tự - nguyên liệu gặp 
khá nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn nguồn cung 
nguyên liệu. Tuy nhiên, bộ phận chuyên trách quản lý nguồn nguyên vật liệu của 
Công ty đã làm tốt nhiệm vụ, thường xuyên nghiên cứu thị trường, đảm bảo cung 
cấp đủ nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, chăn nuôi đảm bảo chất lượng với giá 
cả hợp lý, xây dựng khẩu phần ăn đảm bảo năng suất đàn heo. 

Công ty luôn thực hiện đúng các quy định của pháp luật Nhà nước về bảo vệ môi 
trường. Đầu tư xây dựng, trang bị hệ thống xử lý khí thải, nước thải chăn nuôi 
tại tất cả các đơn vị. Sử dụng các chế phẩm sinh học trong thực đơn để hạn chế 
mùi hôi của chất thải chăn nuôi. Tuân thủ việc lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường trước khi triển khai các dự án mới, thực hiện quan trắc môi trường định 
kỳ và báo cáo cho các cơ quan chức năng để kịp thời có các biện pháp khắc 
phục những tác động từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo duy trì ổn định 
các chỉ tiêu môi trường theo quy định, phân loại, lưu giữa và có biện pháp xử lý 
đối với các chất thải nguy hại, thực hiện trồng thêm nhiều cây xanh xung quanh 
khu vực chuồng trại để cải thiện chất lượng không khí.
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh năm 2020
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41 Cải tiến cơ cấu, chính sách quản lý

42 Kế hoạch phát triển tương lai
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
Cùng với sự điều hành của Ban lãnh đạo, CBCNV từng bộ phận, phòng ban phối hợp thực hiện các 
chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2020, hoạt động sản xuất của Công ty đạt được các kết quả sau:

CHỈ TIÊU ĐVT TH 2019 KH 2020 TH 2020

SO SÁNH (%)

TH 2020/
KH 2020

TH 2020/ 
TH 2019

Sản lượng sản xuất Tấn 4.526 3.360 4.603 136,99% 101,70%

Sản lượng tiêu thụ Tấn 4.526 3.360 4.603 136,99% 101,70%

Tổng doanh thu Tr.đ 199.688 219.180 355.594 162,24% 178,07%

Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 27.345 42.000 161.599 384,76% 590,99%

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 17,10% 50,00% 122,00% 244,00% 713,40%

• Sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Công ty đạt 4.603 tân, tương đương tăng 1,70% so với cùng 
kỳ năm 2019 và vượt 36,99% kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả này, Công ty đã có chiến lược 
phù hợp và thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn heo. 

• Bên cạnh chiến lược hoạt động phù hợp, nhờ sự chênh lệch cung cầu trong thị trường thịt lợn, 
giá bán năm nay tăng cao, giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh vượt trội với tổng doanh 
thu đạt 355,59 tỷ đồng, tương đương tăng 78,07% so với năm 2019. 
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TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 
TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

Tình hình tài sản 

Tình hình nguồn vốnKHOẢN MỤC
2019 2020

GIÁ TRỊ TỶ TRỌNG (%) GIÁ TRỊ TỶ TRỌNG (%)

Tài sản ngắn hạn 137.491 63,94 217.828 74,87

Tài sản dài hạn 77.541 36,06 73.123 25,13

Tổng tài sản 226.529 100 290.951 100

Cơ cấu tài sản của Công ty có sự thay đổi đáng kể trong năm 2020, tổng tài sản đạt 290,95 tỷ 
đồng, tăng 28,44%. Tài sản ngắn hạn đạt mức 217,83 tỷ đồng, tương đương tăng 58,43% so 
với cùng kỳ năm 2019 và chiếm tỷ trọng 74,87% trong tổng tài sản (tăng 10,93% trong cơ cấu tài 
sản). Mức tăng trong tài sản ngắn hạn chủ yếu từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 
các khoản tiền Công ty thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và gửi ngân hàng 
với thời hạn 6 tháng ở mức lãi suất 3,70%-5,50%. Bên cạnh đó, tài sản dài hạn lại giảm 4,42 tỷ 
so với năm 2019, còn 73,12 tỷ đồng, tương đương giảm 5,70% và chiếm 25,13% trong tổng tài 
sản Công ty. Mức giảm chủ yếu là do các khoản giảm trừ hao mòn lũy kế trong tài sản cố định 
hữu hình.

Tổng nguồn vốn trong năm 2020 đạt mức 290,95 tỷ đồng, tương đương tăng 35,31% so với cùng kỳ. 
Trong đó, nợ phải trả là 30,13 tỷ đồng, tăng 16,07% do các khoản phải trả cho người lao động 
tăng lên khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả cao so với năm trước 
và kế hoạch đề ra. Vốn chủ sở hữu tăng đến 37,95%, đạt 260,82 tỷ đồng nhờ kết quả kinh 
doanh trong năm đạt hiệu quả vượt trội.

KHOẢN MỤC

2019 2020

GIÁ TRỊ TỶ TRỌNG (%) GIÁ TRỊ TỶ TRỌNG (%)

Nợ phải trả 25.960 12,07 30.133 10,36

Vốn chủ sở hữu 189.072 87,93 260.817 89,64

Tổng nguồn vốn 215.032 100 290.950 100

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Năm 2020

Năm 2019

Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu

Năm 2020

Năm 2019

Cơ cấu nguồn vốnCơ cấu tài sản

ĐVT: Tỷ đồng

ĐVT: Tỷ đồng
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CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ 
CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

• Thực hiện kiểm tra thường xuy-
ên sức khỏe đàn heo; tiêm vaccine 
phòng bệnh, cách ly, xử lý kịp thời 
khi phát hiện heo bệnh;

• Sử dụng công nghệ kỹ thuật mới 
trong công tác phối giống, sinh sản 
để làm tăng tỷ lệ phối, đậu thai và 
sinh đẻ, giảm thiểu tình trạng sảy 
thai, sinh non của heo mẹ.

• Nghiên cứu và áp dụng các chế độ 
ăn uống, thực đơn hợp lý, tìm kiếm 
các nguồn nguyên liệu đầu vào có 
giá thành rẻ nhưng vẫn đảm bảo 
chất lượng đầu ra của đàn heo.

• Phối hợp hoạt động giữa các bộ 
phận, phòng ban của Công ty một 
cách hiệu quả, nâng cao năng suất 
sản xuất – kinh doanh.

• Xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp 
với tình hình kinh doanh và quy mô 
hiện tại của Công ty.

Giải pháp kỹ thuật

Giải pháp quản lý

STT CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

1 Tổng doanh thu 270.000

2 Lợi nhuận trước thuế 51.500

3 Lợi nhuận sau thuế 43.335

4 Nộp ngân sách 9.058

ĐVT: Triệu đồng
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Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt 

động của Công ty

46

Đánh giá của HĐQT về Ban Giám đốc 

Công ty

47 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY
Trong năm 2020, các thành viên trong Hội đồng 
quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc 
trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các 
quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả 
cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, 
chỉ đạo Ban Giám đốc trong các hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. Trong các tháng 
đầu năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh của đơn vị có chiều hướng thuận lợi, giá 
bán sản phẩm cao, tuy nhiên đơn vị không chủ 
quan do tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn còn 
đang diễn biến phức tạp, chưa có vaccine và 
thuốc điều trị.

Thêm vào đó là dịch bệnh viêm phổi do virus 
corona trên người đã gây ảnh hưởng không 
nhỏ đến đời sống xã hội, các doanh nghiệp sản 
xuất và gây hậu quả khó lường tác động đến 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 
những tháng cuối năm 2020. Trước tình hình 
đó, Hội đồng quản trị đã linh động bám sát tình 
hình thực tế để cùng Ban Giám đốc và toàn thể 
cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực hoàn 
thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, quyết 
tâm trong sản xuất để đạt được thành quả lợi 
ích thiết thực cho người lao động và Quý cổ 
đông trong năm 2020. Kết quả hoạt động kinh 
doanh trong năm 2020 cụ thể như sau:

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2020, Ban Giám đốc công ty đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ của mình, cụ thể:

• Thực hiện công tác tài chính kế toán theo đúng quy định; quản 
lý dòng tiền, hàng hóa tập trung, khoa học tạo tiền đề lớn cho 
việc quản lý hiệu quả trong luân chuyển hàng hóa, nguyên vật 
liệu, quản lý công nợ; cân đối dòng tiền để thanh toán khoản 
nợ, không để tình trạng nợ đọng hoặc chậm trả nợ; 

• Xây dựng và thực hiện những kế hoạch và chiến lược sát với 
tình hình thực tế của Công ty cũng như diễn biến thị trường 
giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh tốt. 

• Thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi, trợ cấp theo đúng 
Bộ Luật lao động, Điều lệ Công ty; chi trả lương đúng hạn 
và đầy đủ; thực hiện ký hợp đồng lao động bao gồm đầy đủ 
BHXH, BHYT và trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của 
Nhà nước và Luật lao động. 

• Ký kết các hợp đồng kinh tế quan trọng trong năm 2020 trên 
cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi của Công ty và Cổ đông, 
đóng đầy đủ vào Ngân sách Nhà Nước.

STT CÁC CHỈ TIÊU ĐVT KH 2020 TH 2020 TH 2020/
KH 2020

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 219.180 355.594 162,24

2 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 34.550 136.827 396,03

3 Nộp ngân sách Triệu đồng 7.448 25.851 347,09

4 Chia cổ tức dự kiến % 50% 122% 244%
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kế hoạch năm 2021

Định hướng thực hiện kế hoạch

Trong tình hình hiện nay, để giữ vững sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, Hội 
đồng Quản trị xác định mục tiêu phấn đấu trong năm 2021 của Công ty như sau:

Căn cứ những dự đoán của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước cổ đông và cân nhắc nội lực 
của Công ty, Hội đồng quản trị đăng ký kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu 
chính như sau:

• Căn cứ tình hình thực tế phải đối mặt với 
những khó khăn của đơn vị chăn nuôi; năm 
2020 tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng 
cao năng suất sản xuất, chất lượng quản trị 
Công ty; 

• Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các 
chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021; 

• Tập trung chỉ đạo phát huy các nguồn lực 
hiện có và khắc phục những tồn tại, bất cập 
trong thời gian qua để hoàn thành kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2021; 

• Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ 
chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ 
Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức 
năng chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động 
của Ban điều hành, cán bộ quản lý và các 
mặt hoạt động của Công ty; 

• Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội 
đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ 
Ban điều hành thực hiện tốt công tác sản 
xuất kinh doanh năm 2021.

STT CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

1 Tổng doanh thu 270.000.000.000

2 Lợi nhuận trước thuế 51.500.000.000

3 Lợi nhuận sau thuế 43.335.000.000

4 Nộp ngân sách 9.058.000.000

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Hội đồng quản trị Công ty đưa ra các định hướng như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh
• Tiếp tục đầu tư thuộc lĩnh vực ngành nghề 

chính là phát triển chăn nuôi heo, tập trung 
nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi để 
tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

• Tiết kiệm chi tiêu và quản lý chặt chi phí 
trong sản xuất, đưa ra các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh trên đàn heo và trên con 
người để giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu 
thực tế SXKD của đơn vị.

Thực hiện các biện pháp đầu tư phù hợp, 
hiệu quả
• Rà soát các chi phí đầu tư trong sản xuất để 

lựa chọn thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn 
trải, mục tiêu đầu tư phục vụ chính cho sản 
xuất, đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí đầu 
tư, nhanh chóng đưa các công trình vào sử 
dụng được ngay cho SXKD để tạo lợi thế, 
tận dụng cơ hội kinh doanh. 

• Tăng cường tiếp cận các nhà đầu tư chiến 
lược để mở hướng kinh doanh liên kết của 
ngành nghề chính trên cơ sở tính toán phải 
thực sự mang lại hiệu quả, đồng thời cân 
đối nguồn vốn, dòng tiền một cách hợp lý 
nhằm mục tiêu mang lợi ích tối đa cho các 
cổ đông. 

• Xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù 
hợp với môi trường và quy mô đàn heo của 
Công ty trong bối cạnh thị trường cạnh tranh 
ngày càng khốc liệt.

Công tác nhân lực
Để ổn định và phát triển lâu dài, HĐQT cùng Ban 
Giám đốc công ty thường xuyên chăm lo đến đời 
sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Tăng cường 
công tác đào tạo nội bộ, vận dụng các chế độ ưu đãi 
để thu hút lao động có trì tay nghề giỏi phục vụ lâu 
dài cho công ty

Công tác tài chính
• Phối hợp cùng Ban Kiểm soát công ty tăng 

cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát 
chặt chẽ các mặt hoạt động của công ty 
nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư 
của các cổ đông và đạt được độ an toàn về 
tài chính. 

• Công khai minh bạch hóa các hoạt động rõ 
ràng đúng quy định của pháp luật; chủ động, 
linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn 
cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, nâng 
cao hiệu quả của sử dụng đồng vốn và bảo 
toàn vốn trong sản xuất kinh doanh của đơn 
vị.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với
Ban Giám đốc

Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

STT THÀNH VIÊN HĐQT CHỨC VỤ

NGÀY BỔ 
NHIỆM/
MIỄN 

NHIỆM

SỐ BUỔI 
HỌP 

HĐQT 
THAM DỰ

TỶ LỆ 
THAM 

DỰ 
HỌP

LÝ DO 
KHÔNG 
THAM 

DỰ 
HỌP

1 ĐINH VĂN HỒNG Chủ tịch 29/04/2019 10/10 100%

2 NGUYỄN DIÊN 
TƯỜNG Phó Chủ tịch 29/08/2005 10/10 100%

3 ĐỊNH NGỌC MẾN Thành viên 29/04/2019 10/10 100%

4 TRẦN MINH PHƯƠNG Thành viên 06/08/2007 10/10 100%

5 LÊ THỊ KHÁNH 
XƯƠNG Thành viên 29/08/2005 10/10 100%

• Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty nhằm đảm bảo hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

• Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ 
đạo Ban Giám Đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

• Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và xây dựng, sửa 
đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với pháp luật. 

• Chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám Đốc và các phòng ban trong việc thực hiện 
các quy định của pháp luật và quyết định của Hội đồng quản trị. 

• Hàng quý, Ban Giám đốc Công ty lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gởi Hội đồng quản trị, 
đồng thời qua các buổi họp Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh 
doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị 
có ý kiến chỉ đạo.

STT
SỐ NGHỊ QUYẾT/ 

QUYẾT ĐỊNH
NGÀY NỘI DUNG

1 01/NQ-HĐQT 21/02/2020
Thông qua kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch 
và các giải pháp thực hiện quý I năm 2020

2 02/NQ-HĐQT 16/03/2020
Thống nhất chương trình và các nội dung tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2020

3 03/NQ-HĐQT 07/05/2020

Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh do-
anh quý I năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và các giải pháp thực hiện trong quý II 
năm 2020

4 04/NQ-HĐQT 05/06/2020
Thống nhất thời gian và chương trình, các nội 
dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020

5 05/NQ-HĐQT 30/06/2020 Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019

6 06/NQ-HĐQT 31/07/2020
Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh do-
anh 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch và các 
giải pháp thực hiện quý III năm 2020 

7 07/NQ-HĐQT 23/10/2020
Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh do-
anh trong 9 tháng năm 2020, kế hoạch và các 
giải pháp thực hiện quý IV năm 2020

8 08/NQ-HĐQT 02/11/2020
Thông qua việc tổ chức và tài liệu Đại hội 
đồng cổ đông bất thường năm 2020

9 01/QĐ-HĐQT-NSS 08/05/2020
Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020
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BAN KIỂM SOÁT CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN 
LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT 
NĂM 2020

Hoạt động của Ban Kiểm soát

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với 
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, 
Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:  

STT THÀNH VIÊN BKS CHỨC 
VỤ

NGÀY BẮT 
ĐẦU/ KHÔNG 

CÒN LÀ THÀNH 
VIÊN BAN KIỂM 

SOÁT

SỐ BUỔI 
HỌP BAN 

KIỂM 
SOÁT 

THAM DỰ

TỶ LỆ 
THAM 

DỰ 
HỌP

LÝ DO 
KHÔNG 
THAM 

DỰ HỌP

1 HOÀNG NGỌC LONG Trưởng 
ban 29/04/2019 3/3 100%

2 TRẦN VŨ THỊ HẬU Thành 
viên 22/04/2010 3/3 100%

3 NGÔ THỊ CẨM HÀ Thành 
viên 22/04/2010 3/3 100%

• Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

• Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Hoạt 
động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật có liên 
quan, Ban Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết,Quyết định của HĐQT. 

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng chức năng của Công ty phối hợp, tạo 
điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu 
phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

STT CƠ QUAN QUẢN LÝ LƯƠNG 
CÔNG VIỆC

THÙ LAO 
HĐQT, BKS THƯỞNG

1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & 
BAN ĐIỀU HÀNH

868.454.219 233.000.000 692.145.000

2 BAN KIỂM SOÁT 163.404.637 62.000.000 145.500.000
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Đồng Nai, ngày  16  tháng  04  năm 2021

Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC
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