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THÔNG ĐIỆP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

“ Khó khăn thử thách chưa bao giờ và 

sẽ không bao giờ ngăn được bước tiến 

của VISSAN. Tôi và Hội đồng Quản trị tin 

tưởng rằng, VISSAN sẽ vượt qua tất cả 

sóng gió, tiếp tục vươn lên những tầm 

cao mới. Thay mặt Hội đồng Quản trị, 

tôi xin chân thành cám ơn Quý cổ đông, 

khách hàng và đối tác đã đồng hành cùng 

VISSAN trong suốt 50 năm qua, Tôi mong 

rằng VISSAN sẽ tiếp tục nhận được sự 

ủng hộ của Quý vị trong tương lai.”

Kính thưa Quý cổ đông, khách hàng và đối tác!

Năm 2020 khép lại với bức tranh kinh tế hết sức ảm đạm của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam 

nói riêng. Kể từ khi bùng phát trên toàn cầu, dịch COVID-19 được coi là sự kiện thời bình tiêu cực nhất 

trong hơn một thế kỷ, khiến nhiều nền kinh tế lớn rơi vào khủng hoảng. Tại Việt Nam, GDP năm 2020 chỉ 

tăng 2,91% so với cùng kỳ năm 2019, mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Bên cạnh đó, Dịch tả heo châu Phi (ASF) đã gây thiệt hại nặng nề đến đàn heo cả nước, nguồn nguyên 

liệu heo hơi thiếu hụt trầm trọng, gây mất cân đối cung cầu, dẫn đến giá heo hơi đầu vào của Công ty 

năm 2020 tăng hơn 64% so cùng kỳ 2019, đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh ngành hàng 

thực phẩm tươi sống của Công ty.

Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, lao động sáng tạo, đồng tâm hiệp lực của gần 5.000 con 

người VISSAN dưới sự điều hành hiệu quả, tinh thần trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và định hướng 

chiến lược đúng đắn, chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Quản trị, tổng doanh thu năm 2020 của Công ty đạt 

5.169 tỷ đồng, cao hơn 1,3% so với kế hoạch và tăng 3,5% so với năm 2019.

Công ty VISSAN đã đi qua chặng đường 50 năm chinh phục người tiêu dùng Việt. Đến thời điểm này, 

có thể tự hào rằng, Công ty VISSAN hiện là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm 

của cả nước. Với sứ mệnh cung ứng cho thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng, công ty không 

ngừng xây dựng và hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn bền vững Feed - Farm - Food “Từ 

trang trại tới bàn ăn”, thực hiện sứ mệnh cung cấp sản phẩm chất lượng cao, dinh dưỡng, góp phần bình 

ổn giá cả thị trường thực phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn !

Bước sang năm 2021, tác động kép từ đại dịch COVID-19 và dịch tả heo Châu Phi được dự báo sẽ tiếp 

tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù vậy, khó khăn thử thách 

chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ngăn được bước tiến của VISSAN. Tôi và Hội đồng Quản trị tin tưởng 

rằng, VISSAN sẽ vượt qua tất cả sóng gió, tiếp tục vươn lên những tầm cao mới.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin chân thành cám ơn Quý cổ đông, khách hàng và đối tác đã đồng 

hành cùng VISSAN trong suốt 50 năm qua, Tôi mong rằng VISSAN sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của  

Quý vị trong tương lai.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN PHÚC KHOA
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Tên giao dịch Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Tên tiếng anh Vissan Joint Stock Company

Tên viết tắt VISSAN

Mã cổ phiếu VSN

Vốn điều lệ 809.143.000.000 VND

Trụ sở chính
420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam.

Điện thoại (84 28) 3553 3999 - 3553 3888

Fax (84 28) 3553 3939

Email vissanco@vissan.com.vn

Website
www.vissan.com.vn

Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp

Số 0300105356, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 
40 ngày 20/04/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

20/11/1970

Khởi công xây dựng, 

đặt viên đá đầu tiên xây 

dựng “Lò sát sinh Tân 

Tiến Đô Thành”. Nhà 

máy được xây dựng 

theo Chương trình 

kinh tế Hậu Chiến của 

Chính phủ Việt Nam 

Cộng Hòa. Đây cũng là 

cột mốc lịch sử đặt nền 

tảng đầu tiên cho ngành 

công nghiệp giết mổ gia 

súc và chế biến thịt hiện 

đại tại Việt Nam.

18/05/1974

Lò sát sinh Tân Tiến Đô 

Thành chính thức đi 

vào hoạt động với quy 

mô 3 dây chuyền giết 

mổ heo và 2 dây chuyền 

giết mổ bò với tên gọi 

là Công Ty Việt Nam Kỹ 

Nghệ Súc Sản VISSAN.

Giải phóng miền 

nam thống nhất 

đất nước, Công ty 

được quy hoạch 

theo sự quản lý nhà 

nước trực thuộc Sở 

Thương Nghiệp.

30/04/1975

16/03/1976

16/11/1989

1994

1998

21/09/2006

2012

2015

01/07/2016

2020

Thành lập Công ty 

Thực Phẩm I, hoạt 

động chủ yếu là 

giết mổ, pha lóc 

thịt tươi sống.

Đổi tên lại thành Công 

ty Việt Nam Kỹ Nghệ 

Súc Sản VISSAN.

Triển khai đầu tư 

dây chuyền chế 

biến thịt nguội 

cao cấp theo công 

nghệ Pháp, với thị 

trường Nga là thị 

trường mục tiêu.

Ra đời thực phẩm chế 

biến, tiêu biểu là Xúc 

xích tiệt trùng, đánh 

dấu sự đột phá vượt 

qua rất nhiều trở ngại.

Chuyển đổi thành 

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Việt 

Nam Kỹ Nghệ Súc 

Sản – VISSAN.

Tái cấu trúc thị trường, 

xây dựng hệ thống nhà 

phân phối.

Khánh thành nhà 

máy chế biến thực 

phẩm VISSAN - Bắc 

Ninh để mở rộng thị 

trường và quy mô sản 

xuất cung cấp hàng 

hóa cho khu vực phía 

Bắc.

Chuyển đổi sang hình 

thức Cổ phần - Công Ty 

Cổ Phần Việt Nam Kỹ 

Nghệ Súc Sản.

Ra mắt dịch vụ đặt hàng 

qua Hotline 19001960, 

Fanpage, mở gian hàng 

thực phẩm trên sàn 

thương mại điện tử và 

chính thức ra mắt website 

bán hàng trực tuyến 

http://vissanmart.com/.
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Lần thứ 4 Đạt Danh hiệu Thương Hiệu Quốc 

Gia Việt Nam 2020 do Hội đồng thương hiệu 

quốc gia và Bộ Công thương công nhận.

THÀNH TỰU VÀ GIẢI THƯỞNG TRONG NĂM 2020

Danh hiệu Top 10 Công ty thực phẩm uy tín 

Việt Nam do báo VietnamNet và Công ty Vietnam 

Report bình chọn

24 năm liên tục đạt “Chứng nhận Hàng Việt 

Nam chất lượng cao năm 2020”

Danh hiệu Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

do Tạp chí Forbes bình chọn

16 năm liền Danh hiệu “Doanh nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020” do UBND 

TP. HCM chứng nhận.

14 năm liên lục nằm trong Top 500 Doanh 

nghiệp lớn nhất Việt Nam do báo VietnamNet và 

Công ty Vietnam Report bình chọn.
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THÀNH TỰU VÀ GIẢI THƯỞNG 

Giải thưởng Sản phẩm công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu 

TP. HCM do Sở Công Thương TP. HCM chứng nhận.

Danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2020 

do Sở Công Thương Hà Nội chứng nhận.

Danh hiệu Top 500 Công ty có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam do báo 

VietnamNet và Công ty Vietnam Report bình chọn

Giải thưởng Thương Hiệu Việt yêu 

thích nhất năm 2020 do Báo Sài gòn 

giải phóng tổ chức.
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SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 

VISSAN kinh doanh đầy đủ các chủng loại 

mặt hàng thịt heo, giúp người tiêu dùng 

dễ dàng lựa chọn sản phẩm tươi ngon, bảo 

đảm chất lượng, giá cả lại phù hợp. VISSAN 

luôn đưa ra các tiêu chí khắt khe trong quá 

trình từ chăn nuôi đến giết mổ và phân phối 

đến người tiêu dùng, cụ thể yêu cầu:

Đối với thịt heo

VISSAN chủ yếu 

kinh doanh bò Úc 

nhập khẩu, đây là 

sản phẩm thịt bò 

chất lượng và an 

toàn cho sức khoẻ 

với các tiêu chí cao.

Nhóm thực phẩm tươi sống bao gồm thịt heo, thịt bò.

Hiện nay, sản phẩm của VISSAN gồm hai mảng chính là thực phẩm tươi sống và thực 
phẩm chế biến.

 Về nguồn nguyên liệu, đàn heo được lựa chọn kỹ càng từ trại chăn nuôi riêng của VISSAN (Xí 

nghiệp chăn nuôi VISSAN Bình Dương, Xí nghiệp chăn nuôi VISSAN Bình Thuận) và các trang trại liên 

kết, các trang trại đều được chứng nhận VietGAP, bảo đảm an toàn dịch bệnh… Tất cả nguồn heo thịt 

đưa vào giết mổ để cung ứng thịt tươi, làm nguyên liệu chế biến đều đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về vệ 

sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Nhà nước. Hiện nay, VISSAN đang thực hiện chuỗi cung ứng 

thịt heo an toàn, hệ thống phân phối đạt chuẩn VietGAP, ứng dụng giải pháp TE-FOOD nhằm truy xuất 

nguồn gốc từ trang trại đến bàn ăn.

 Về hệ thống kiểm soát, heo luôn được 

kiểm soát từ khâu chăn nuôi đến khi giết mổ 

bởi Chi Cục Thú y TP.HCM, đối với thịt nhập 

khẩu thì được kiểm soát bởi trung tâm thú y 

vùng. Bên cạnh đó, Công ty cũng có hệ thống 

kiểm soát chất lượng từ khâu giết mổ, chế biến 

đến phân phối.

 Về dây chuyền giết mổ, với hệ thống dây 

chuyền máy móc hiện đại, được cơ quan kiểm định 

độc lập kiểm tra và cấp giấy phép giết mổ theo yêu 

cầu của UBND TP.HCM. Tới thời điểm hiện tại, dây 

chuyền giết mổ heo của VISSAN được xem là dây 

chuyền hiện đại nhất Việt Nam với công suất giết mổ 

khoảng 2.400 con/ngày.

Đối với thịt bò

 Về nguồn nguyên liệu, đàn bò được 

nhập khẩu từ Úc dưới hình thức bò hơi, sau 

thời gian kiểm dịch đạt tất cả các tiêu chuẩn 

vệ sinh thú y sẽ được VISSAN nhập về để 

giết mổ, cung ứng thịt tươi và nguyên liệu 

chế biến.

 Về hệ thống kiểm soát, Bò Úc nhập về Việt 

Nam luôn được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nuôi 

nhốt đến khi giết mổ bởi Cục Thú y, Trung tâm Thú y 

TP.HCM và Chi cục Thú y địa phương. Để có thể truy 

xuất nguồn gốc, bò Úc nhập khẩu còn được kiểm soát 

bới thiết bị chip điện tử gắn kèm theo mỗi cá thể.

 Về dây chuyền giết mổ, để bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế, dây chuyền của VISSAN phải được hai 

cơ quan kiểm định độc lập kiểm tra và cấp giấy chứng nhận ESCAS – đây là tiêu chuẩn được Chính phủ 

Úc đặt ra đối với các cơ sở giết mổ nhằm bảo đảm đối xử nhân đạo với gia súc từ khâu chăn nuôi, vận 

chuyển, lưu trữ, giết mổ. Toàn bộ quá trình giết mổ bò được giám sát qua hệ thống camera trực tuyến từ 

Úc. Hiện nay, VISSAN đã được cấp giấy chứng nhận ESCAS với công suất giết mổ lên đến 300 con/ngày

 Tiêu chuẩn giết mổ bò của VISSAN: Không chỉ tuân thủ tiêu chuẩn ESCAS, quy trình giết mổ, 

pha lóc và bảo quản thịt bò luôn được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Chi cục Thú y TP.HCM. Thịt bò 

được phân phối đến các hệ thống bán lẻ ở nhiệt độ mát nhằm bảo đảm điều kiện vệ sinh tốt nhất, giúp 

người tiêu dùng mua được sản phẩm chất lượng nhất.
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Hiện VISSAN đã phát triển hơn 300 chủng loại sản phẩm chế biến đa dạng, an toàn 

cho sức khỏe và phù hợp với cân bằng dinh dưỡng. Công ty đang cung cấp cho thị 

trường toàn quốc trên 28.000 tấn sản phẩm chế biến mỗi năm.

Thực phẩm chế biến của VISSAN gồm 2 dòng sản phẩm chính là thực phẩm chế biến khô 
và thực phẩm chế biến lạnh.

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN KHÔ

Công ty đã trang bị hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại và khép kín như

•    Hệ thống dây chuyền sản xuất xúc xích tiệt trùng với thiết bị, công nghệ nhập khẩu từ Nhật Bản, công 

suất 10.000 tấn/năm. 

•  Hệ thống dây chuyền sản xuất - chế biến đồ hộp, công suất 5.000 tấn/năm với thiết bị và công nghệ 

của châu Âu.

•   Dây chuyền sản xuất – chế biến thịt nguội nhập từ Pháp và Tây Ban Nha với công suất 5.000 tấn/năm. 

•   Nhà máy chế biến thực phẩm đông lạnh theo truyền thống Việt Nam có công suất 5.000 tấn/năm tại 

TP.HCM. 

•   Nhà máy chế biến thực phẩm do Chi nhánh Hà Nội quản lý với công suất 3.000 tấn/năm tại Khu Công 

Nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 

Xúc xích tiệt trùng 

VISSAN hiện có 3 thương hiệu xúc xích tiệt trùng gồm xúc xích 

VISSAN, xúc xích 3 Bông Mai (hướng đến đối tượng khách hàng là 

các bà mẹ từ 27 đến 45 tuổi, trẻ em từ 6 đến 13 tuổi) và xúc xích Dzui 

Dzui. Bằng hương vị thơm ngon, an toàn và tiện lợi, dòng sản phẩm 

xúc xích tiệt trùng cùa VISSAN hiện chiếm 65% thị phần cả nước. 

Ngoài ra, sån phẩm này còn được xuất khẩu sang Lào và Campuchia

Lạp xưởng

VISSAN có sản phẩm lạp xưởng chế biến từ thịt heo như lạp xưởng 

Mai Quế Lộ, lạp xưởng chế biến từ tôm… Với thương hiệu uy tín lâu 

đời, sản phẩm đa dạng về hương vị, kích cỡ, VISSAN hiện chiếm 70% 

thị phần lạp xưởng tại thị trường nội địa.

Đồ hộp 

Sản phẩm đồ hộp của VISSAN gồm nhiều sản phẩm đóng hộp từ heo, 

cá, bò, gà. Đồ hộp VISSAN, hiện chiếm 20% thị phần đồ hộp toàn 

quốc, có hương vị thơm ngon, tươi mới và dễ dàng sử dụng.

Gia vị và các sản phẩm ăn liền khác 

Gia vị là dòng sản phẩm mới nhất mà VISSAN phát triển với sản 

phẩm đầu tiên là hạt nêm. Bên cạnh đó là các sản phẩm ăn liền khác 

như chà bông heo, chả giò ăn liền… Các sản phẩm mới được VISSAN 

nghiên cứu, phát triển với hàm lượng giá trị gia tăng cao, khác biệt 

với hương vị độc đáo và chất lượng hoàn hảo.
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THỰC PHẨM CHẾ BIẾN ĐÔNG LẠNH

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 

Hàng đông lạnh 

Gồm các nhóm sản phẩm truyền thống Việt Nam như chả giò các 

loại, nem nướng…; các sản phẩm mang hương vị châu Á như há 

cảo, sủi cảo… và nhiều loại sản phẩm khác. Thị phần của hàng 

đông lạnh VISSAN chiếm 40% toàn quốc.

Thịt nguội 

Gồm nhiều sản phẩm mang hương vị châu Âu như 

xúc xích, jambon, thịt xông khói,… với thị phần 

chiếm 10% thị trường nội địa.

Giò các loại 

Đối với sản phẩm giò, VISSAN chiếm 30% thị phần cả 

nước. Sản phẩm này cũng được xuất khẩu sang Lào và 

một số nước khác

MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT KINH DOANH

VISSAN chủ yếu kinh doanh tại thị trường trong nước.

Thị trường nội địa

Thương hiệu VISSAN đã hiện diện tại 63 tỉnh thành 

trên toàn quốc, được phân phối và bày bán tại hầu 

hết các hệ thống siêu thị trên cả nước, các cửa hàng 

tiện lợi, trung tâm thương mại, chợ truyền thống,… 

Trong đó có các hệ thống siêu thị lớn nhất Việt Nam 

như CoopMart, SatraMart, VinMart,… 

Đồng thời, sản phẩm VISSAN hiện đã có mặt tại hơn 

132 nhà phân phối, 130.000 điểm bán trên kênh 

truyền thống, hơn 1.000 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và 

hệ thống gần 50 cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên 

toàn quốc

Thị trường quốc tế 

Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, sản phẩm của 

VISSAN đã và đang từng bước chinh phục quốc tế với 

những bước đi vững chắc: 

Xuất khẩu các sản phẩm chế biến đông lạnh, sản 

phẩm chế biến truyền thống, sản phẩm chế biến từ 

thịt… sang thị trường Bắc Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, 

Singapore, Đức, Nga, Lào, Campuchia,…

Hệ thống phân phối online

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo nên những thay đổi mạnh mẽ, sâu rộng lên mọi 

phương diện kinh tế - xã hội, phát triển kênh phân phối “online” đã trở thành xu thế tất yếu trong hoạt 

động phân phối của mọi doanh nghiệp. Không nằm ngoài xu thế, bằng tinh thần đổi mới sáng tạo không 

ngừng, tiên phong trong mọi hoạt động, VISSAN đã và đang chú trọng phát triển hệ thống phân phối 

“online” với việc ra mắt dịch vụ đặt hàng qua Hotline 19001960, Fanpage, mở gian hàng thực phẩm trên 

sàn thương mại điện tử và chính thức ra mắt website bán hàng trực tuyến http://vissanmart.com/.

11+

Quốc gia

63

Tỉnh thành

50+

Cửa hàng 

VISSAN 

130.000+

Điểm

phân phối 
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PHÒNG KẾ HOẠCH

 ĐẦU TƯ 

PHÒNG THỊ TRƯỜNG

PHÒNG QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

PHÒNG VẬT TƯ

 KỸ THUẬT 

PHÒNG KINH DOANH 

THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG

PHÒNG MUA 

VÀ CUNG ỨNG 

BAN PHÁP CHẾ 

BAN THƯ KÝ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHÒNG TỔ CHỨC 

NHÂN SỰ  

PHÒNG HÀNH CHÍNH 

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM  

PHÒNG ĐIỀU HÀNH 

SẢN XUẤT 

PHÒNG KINH DOANH 

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN

PHÒNG TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN

PHÒNG CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 

BAN QUẢN LÝ CÁC

 DỰ ÁN 

BAN KIỂM SOÁT 

NỘI BỘ 

XƯỞNG TỒN TRỮ VÀ 

HẠ THỊT GIA SÚC 

XƯỞNG PHA LÓC 

XƯỞNG CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM 

XƯỞNG BAO BÌ 

KHU TRỮ LẠNH

CHI NHÁNH VISSAN 

HÀ NỘI 

CHI NHÁNH VISSAN 

ĐÀ NẴNG  

CHI NHÁNH VISSAN 

BÌNH DƯƠNG   

XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI 

VISSAN BÌNH DƯƠNG

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VISSAN BẮC NINH

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN KINH 

DOANH THỰC PHẨM 

TRUNG TÂM KINH DOANH 

CHUỖI CỬA HÀNG VISAN

TRUNG TÂM KINH DOANH 

THỰC PHẨM VISSAN

XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI 

VISSAN BÌNH THUẬN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT

KHỐI SẢN XUẤT KHỐI CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ CHI NHÁNH 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TẦM NHÌN
VISSAN trở thành thương hiệu thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam, 

vươn tầm quốc tế với chuỗi cung ứng kép kín, bền vững và truy suất 

nguồn gốc.

SỨ MỆNH
VISSAN cam kết cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng với 

giá trị dinh dưỡng cao và tiện lợi nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp 

hơn, phong phú hơn cho cộng đồng.

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

SỰ LÀNH MẠNH VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

TÍNH THÂN THIỆN VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

TÍNH ĐA DẠNG, PHONG PHÚ THỎA MÃN NHU CẦU

TÍNH VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẨM THỰC

TÍNH NGON VỊ VÀ DINH DƯỠNG

TÍNH TIỆN LỢI

NIỀM TỰ HÀO ĐẦY SỨC SỐNG

GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI 3F

Tầm nhìn chiến lược xuyên suốt của VISSAN là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp 

hoàn chỉnh, để từ những trang trại của VISSAN, mỗi sản phẩm chất lượng nhất sẽ 

được trao tận tay đến người tiêu dùng một cách trọn vẹn nhất.

VUN ĐẮP THƯƠNG HIỆU VIỆT
Với bề dày lịch sử uy tín 50 năm, thương hiệu VISSAN cùng hình ảnh 3 bông mai 

vàng khoe sắc đã trở thành biểu tượng, niềm tự hào và tài sản vô giá của Công ty. Do 

đó, việc gìn giữ và vun đắp thương hiệu VISSAN phải luôn là nhiệm vụ chiến lược 

trọng tâm của mỗi con người VISSAN.

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

VISSAN luôn nỗ lực đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng nhất, 

tươi ngon nhất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và các tiêu chuẩn hàng đầu như 

VietGAP, GlobalGAP, ESCAS, HACCP…

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi căn bản, sâu sắc mọi phương diện 

kinh tế, xã hội. Áp lực cạnh tranh theo đó cũng trở nên mạnh mẽ, gay gắt hơn, đòi 

hỏi VISSAN phải không ngừng đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động, từ đầu tư phát 

triển công nghệ mới, sản phẩm mới với hàm lượng giá trị gia tăng cao cho đến duy 

trì, phát triển nền tảng vận hành, phương thức quản trị hiệu quả, tiên tiến.

PHÁT TRIỂN VỚI TẦM NHÌN BỀN VỮNG
Không chỉ vì mục tiêu tối ưu hoá lợi ích kinh tế của chính mình, VISSAN luôn cố gắng 

bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Công ty với cán bộ nhân viên, cộng đồng xã hội và môi 

trường thiên nhiên. VISSAN hiểu rẳng chỉ khi gắn kết được các mục tiêu đó, VISSAN 

mới thật sự hướng đến những giá trị bền vững.

VỮNG VÀNG TRƯỚC MỌI THỬ THÁCH

Nền kinh tế toàn cầu luôn biến động, rủi ro luôn thường trực nhưng mặt khác cơ hội 

cũng luôn hiện hữu đòi hỏi VISSAN không những phải quản trị rủi ro mà còn phải 

nắm rõ nội lực của chính mình để thích nghi với từng hoàn cảnh, từng điều kiện cụ 

thể. Khi thị trường thuận lợi, VISSAN sẽ tận dụng cơ hội, phát huy tối đa lợi thế cạnh 

tranh để gia tăng hiệu quả kinh doanh. Ngược lại, khi thị trường khó khăn, VISSAN 

sẽ thận trọng tối đa trong mọi quyết định để bảo đảm sự tồn tại và phát triển của 

Công ty.

CỦNG CỐ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Hệ thống phân phối là yếu tố sống còn, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, 

đặc biệt trong ngành thực phẩm. Ý thức sâu sắc điều đó, VISSAN luôn chú trọng xây 

dựng, phát triển, tối ưu hoá và đa dạng hoá hệ thống phân phối của Công ty.

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ

Quản trị là nền tảng của sự vận hành liên tục, hiệu quả của doanh nghiệp. Tại VIS-

SAN, ban lãnh đạo luôn tập trung hoàn thiện, nâng cao mô hình, năng lực quản trị 

theo các chuẩn mực quốc tế.
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CÁC RỦI RO

Theo Tổng cục Thống kê, GDP nước ta năm 2020 chỉ đạt 2,91% so với năm 2019, là mức tăng thấp nhất 

trong 10 năm qua. Dịch viêm phổi cấp Covid-19 có diễn biến khó lường đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn 

bộ nền kinh tế, làm chậm tốc độ tăng trưởng ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu 

việc làm tăng cao, thu nhập của người dân giảm đã kéo theo sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh. 

Dịch tả heo châu Phi (ASF) khiến nguồn nguyên liệu heo hơi thiếu hụt trầm trọng, gây mất cân đối cung 

cầu, làm giá heo hơi và giá bán thịt heo tăng cao khiến nhu cầu người dân giảm mạnh đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VISSAN.

RỦI RO KINH TẾ

Hoạt động dưới dạng Công ty Cổ phần, được đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM, VISSAN chịu sự chi phối 

của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán và các Quy định liên quan khác. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào 

trong luật đều có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Hiện tại một số luật, chính sách, chế tài đang 

được đổi mới, những điều luật này yêu cầu Công ty cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng những yêu 

cầu về luật pháp, chính sách của Nhà nước. Bên cạnh khung pháp lý chung, VISSAN còn chịu sự chi phối 

của các chế tài, quy định đặc thù ngành như: Quy định về bảo vệ môi trường, nguồn nước, các yêu cầu về 

kỹ thuật trong quy trình giết mổ và chế biến thực phẩm.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Từ khi Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế: WTO, ASEAN, APEC,… ngày càng nhiều tập đoàn 

toàn cầu gia nhập vào ngành thực phẩm. Đối thủ cạnh tranh liên tục tung ra sản phẩm mới, kết hợp ưu 

thế giá rẻ và chương trình khuyến mãi, marketing hấp dẫn cho người tiêu dùng đã tạo nên áp lực cạnh 

tranh cực kỳ gay gắt.

RỦI RO CẠNH TRANH NGÀNH

Thông tin truyền thông có thể giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tạo ra nhu cầu tiêu dùng, tuy 

nhiên, thông tin xấu cũng có thể tác động ngược lại gây bất lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm. VISSAN có thể 

không ngăn chặn, xử lý kịp thời và hợp lý các thông tin tiêu cực xuất hiện bên ngoài doanh nghiệp. Trong 

những năm gần đây các thông tin truyền thông ngày càng có nhiều tin tức về tình hình thực phẩm bẩn 

phổ biến, tình hình sử dụng chất tăng trưởng, chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; một số đơn vị sản 

xuất thực phẩm sử dụng nguyên phụ liệu chưa đạt yêu cầu, cộng với các thông tin bất lợi từ thị trường 

khi sử dụng thực phẩm chế biến đã tác động đến tâm lý tiêu dùng của người dân.Để hạn chế rủi ro này, 

VISSAN luôn xây dựng hình ảnh từ sản phẩm lành mạnh, an toàn cho đến đội ngũ nhân viên chuyên 

nghiệp, thân thiện với cộng đồng và môi trường; liên tục cập nhật các thông tin bên ngoài và có biện pháp 

ứng xử kịp thời, phù hợp.

RỦI RO TRUYỀN THÔNG 

VISSAN tự hào là một trong những doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu Việt Nam với một hệ sinh thái 

khép kín, toàn diện nhằm cung cấp nguồn thực phẩm tươi ngon nhất từ trang trại đến bàn ăn. Ngành 

thực phẩm phụ thuộc rất lớn vào uy tín thương hiệu và hình ảnh Công ty nên các vấn đề môi trường sẽ 

ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp. Nhận thấy được rủi ro này, VISSAN đã và 

đang rất quan tâm đến vấn đề môi trường, luôn chấp hành và tuân thủ tốt các quy định, quy chuẩn của 

pháp luật về bảo vệ môi trường.

RỦI RO MÔI TRƯỜNG

Do đặc thù phải nhập khẩu nhiều nguyên liệu chính từ nước ngoài nên hoạt động sản xuất kinh doanh 

của VISSAN chịu tác động không nhỏ của tỷ giá hối đoái, đặc biệt là tỷ giá VND/USD. Ngoài ra, VISSAN 

cũng xuất khẩu các sản phẩm chế biến sang thị trường Bắc Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore,… Do 

đó, tỷ giá cũng có ảnh hưởng trong những quyết định mua bán của Công ty. Với biến động khó lường 

trong bối cảnh hiện nay, các quốc gia liên tục đưa ra các chính sách tiền tệ mới nhằm khôi phục lại nền 

kinh tế sau đại dịch Covid-19 khiến cho việc dự báo về biến động tỷ giá trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng 

đến kết quả kinh doanh của Công ty.

RỦI RO TỶ GIÁ

Những rủi ro như chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh cũng là một trong những rủi ro cho Công 

ty. Những rủi ro bất khả kháng này tuy có tần suất xảy ra thấp nhưng lại gây ra thiệt hại rất lớn về nhân 

sự cũng như tài sản Công ty.

RỦI RO KHÁC

Chi phí nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm của Công ty.  Tình hình dịch COVID-19 

trong suốt năm qua đã làm cho nguồn nguyên liệu nhập khẩu không ổn định, sự thiếu hụt nguyên vật 

liệu đầu vào có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặt khác, giá heo hơi biến động 

tăng trong năm 2020, khiến giá bán thịt theo tăng cao, đã ảnh hưởng đến sản lượng bán ra ngành hàng 

tươi sống của Công ty.

RỦI RO NGUYÊN VẬT LIỆU 
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02
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình tài chính

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 
của chủ sở hữu
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2019 Chênh lệch Tỷ lệ

Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ
5.143,5 4.972,6 170,9 3,4%

Giá vốn hàng bán 4.137,8 3.931,9 205,9 5,2%

Lợi nhuận gộp 1.005,7 1.040,7 (35,0) -3,4%

Lợi nhuận trước thuế 204,9 226,4 (21,5) -9,5%

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của công ty đạt 204,9 tỷ đồng, giảm 21,5 tỷ đồng (tương đương 9,5%), 

chủ yếu do tốc độ tăng doanh thu bán hàng thấp hơn tốc độ tăng giá vốn hàng bán. Mặc dù doanh thu 

bán hàng tăng 3,4%, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng đến 5,2%. Nguyên nhân chủ yếu do giá mua nguyên 

liệu chính đầu vào, cụ thể là giá heo hơi năm 2020 tăng mạnh hơn 64% so với năm 2019, trong khi giá 

bán thịt heo năm 2020 (một trong những sản phẩm chủ lực của công ty) chỉ tăng bình quân 44% so với 

cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, mặc dù Công ty đã nỗ lực thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chi 

phí hoạt động, tuy nhiên yếu tố Lợi nhuận gộp giảm 35 tỷ đồng đã khiến cho Lợi nhuận trước thuế giảm 

21,5 tỷ đồng.

ĐVT: Tỷ đồng 
Kết quả kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu Thực hiện 2020 Kế hoạch 2020 TH 2020 / KH 2020

Tổng doanh thu 5.168,5 5.100,0 101,3%

Lợi nhuận trước thuế 204,9 180,0 113,8%

So với chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho năm 2020, chỉ tiêu Tổng doanh thu và Lợi 

nhuận trước thuế đều vượt kế hoạch với tỷ lệ hoàn thành lần lượt là 101,3% và 113,8%. Mặc dù trong 

năm 2020, các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và dịch tả heo Châu Phi đã ảnh hưởng tiêu cực đến 

tình hình kinh doanh của công ty, nhưng kết quả đạt được nêu trên chính là sự nỗ lực của toàn thể cán 

bộ công nhân viên Công ty cũng như nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý, kiểm soát 

chặt chẽ các chi phí nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

ĐVT: Tỷ đồng 
Tình hình thực hiện chỉ tiêu đề ra
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Ngày sinh: 1967  

 Trình độ chuyên môn: 

 Thạc sĩ Kinh tế

 Cử nhân Quản trị Kinh doanh 

 Kỹ sư Cơ khí

 Kỹ sư Máy tính

 Quá trình công tác:

 03/2011 - 02/2013 

 Phó Giám đốc Kinh doanh, SATRA

 03/2013 - 03/2016 

 Giám đốc Kinh doanh,  SATRA

 04/2016 – nay 

 Phó Tổng Giám đốc, SATRA

 05/2016 – nay 

 Chủ tịch HĐQT, VISSAN

Ông NGUYỄN PHÚC KHOA

Chủ tịch HĐQT

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 Ngày sinh: 1963 

 Trình độ chuyên môn:

 Thạc sĩ Quản trị       

 Kinh doanh (MBA) 

 Kỹ sư Cơ khí 

 Cử nhân Anh Văn

 Quá trình công tác: 

 2006 – 2008 

 Phó Giám đốc, VISSAN

 2009 – 04/2016 

 Phó Tổng Giám đốc, VISSAN

 05/2016 – 03/2017 

 Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, VISSAN

 04/2017 – 01/2020 

 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, VISSAN

Ông NGUYỄN NGỌC AN

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông PHẠM TRUNG LÂM

Phó chủ tịch hội đồng quản trị 

 Ngày sinh: 1973

 Trình độ chuyên môn: 

 Cử nhân Quản trị Kinh doanh

 Quá trình công tác: 

 05/2016 - nay

 Phó Chủ tịch HĐQT, VISSAN

Ông HUỲNH QUANG GIÀU

Thành viên hội đồng quản trị 

 Ngày sinh: 1975 

 Trình độ chuyên môn: 

 Cử nhân Kinh tế (chuyên   

 ngành Tài chính Kế toán,   

 Quản trị Kinh doanh)

 Quá trình công tác: 

 04/2016 - 04/2017 

 Kế toán trưởng kiêm   

 Trưởng phòng Tài chính -   

 Kế toán, VISSAN

 04/2017 – 09/2020 

 Thành viên HĐQT kiêm   

 Kế toán trưởng kiêm   

 Trưởng phòng Tài chính -   

 Kế toán, VISSAN

 10/2020 - nay

 Thành viên HĐQT, VISSAN

Ông LÊ MINH TUẤN

Thành viên hội đồng quản trị 

kiêm Phó Tổng Giám đốc 

 Ngày sinh: 1968 

 Trình độ chuyên môn: 

 Cử nhân Luật 

 Cử nhân Tài chính Doanh  

 nghiệp

 Quá trình công tác:

 Từ 02/2013 - 02/2018

 Phó Giám đốc Kế hoạch và  

 đầu tư tài chính, SATRA

 Từ 2/2018 - 6/2020 

 Phó Tổng Giám đốc, VISSAN

 Từ 6/2020 đến nay 

 Thành viên HĐQT, 

 Phó Tổng Giám đốc, VISSAN
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 Ngày sinh: 1963 

 Trình độ chuyên môn:

 Thạc sĩ Quản trị       

 Kinh doanh (MBA) 

 Kỹ sư Cơ khí 

 Cử nhân Anh Văn

 Quá trình công tác: 

 2006 – 2008 

 Phó Giám đốc, VISSAN

 2009 – 04/2016 

 Phó Tổng Giám đốc, VISSAN

 05/2016 – 03/2017 

 Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, VISSAN

 04/2017 – 01/2020 

 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, VISSAN

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

Ông NGUYỄN NGỌC AN

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông LÊ MINH TUẤN

Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc

 Ngày sinh: 1968 

 Trình độ chuyên môn: 

 Cử nhân Luật 

 Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp

 Quá trình công tác: 

 Từ 02/2013 - 02/2018 

 Phó Giám đốc Kế hoạch và đầu tư tài, SATRA

 Từ 2/2018 - 6/2020 

 Phó Tổng Giám đốc, VISSAN

 Từ 6/2020 - nay 

 Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, VISSAN

Ông NGUYỄN ĐĂNG PHÚ

Phó Tổng Giám đốc

 Ngày sinh: 1966 

 Trình độ chuyên môn: 

 Kỹ sư Cơ khí

 Quá trình công tác: 

 09/2008 – 07/2016 

 Phó Giám đốc, Công ty Quản lý và Kinh  

 doanh chợ Bình Điền

 07/2016 – nay 

 Phó Tổng Giám đốc, VISSAN

 Ngày sinh: 1971

 Trình độ chuyên môn: 

 Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)

 Quá trình công tác: 

 11/2009 – 09/2012

 Trưởng phòng Thị trường, VISSAN

 10/2012 - 12/2017 

 Trưởng phòng kinh  doanh thực phẩm  

 chế biến, VISSAN

 01/2018 – nay 

 Phó Tổng Giám đốc, VISSAN

Ông PHAN VĂN DŨNG

Phó Tổng Giám đốc
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Bà ĐỖ THỊ THU THỦY

Kế toán trưởng

 Ngày sinh: 1976 

 Trình độ chuyên môn:

 Cử nhân kế toán

 Quá trình công tác: 

 08/2013 - 09/2020: 

 Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, VISSAN

 10/2020- nay 

 Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính- Kế   

 toán, VISSAN

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

Ông TRƯƠNG VIỆT TIẾN

Trưởng Ban kiểm soát

 Ngày sinh: 1983 

 Trình độ chuyên môn:

 Cử nhân Kế toán doanh nghiệp 

 Cử nhân Tin học kế toán

 Quá trình công tác: 

 04/2019 – nay 

 Trưởng Ban Kiểm soát, VISSAN

Ông TÔ QUỐC THÁI

Kiểm soát viên

 Ngày sinh: 1980 

  Trình độ chuyên môn:

 Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

 Cử nhân Luật kinh tế

 Quá trình công tác: 

 04/2019 – nay 

 Thành viên Ban Kiểm soát,  

 VISSAN

Bà  PHẠM THỊ THANH TÂM

Kiểm soát viên

 Ngày sinh: 1982 

  Trình độ chuyên môn:

 Cử nhân Kế toán, 

 kiểm toán

 Quá trình công tác: 

 04/2018 – nay 

 Thành viên Ban Kiểm soát  

 VISSAN

Ông TRƯƠNG HẢI HƯNG

Phó Tổng Giám đốc

 Ngày sinh: 1971 

 Trình độ chuyên môn:

 Kỹ sư Công nghệ Hoá Thực phẩm

 Quá trình công tác: 

 04/2005 – 03/2011 

 Phó quản đốc Xưởng Chế biến thực  

 phẩm, VISSAN

 04/2011 - 12/2019 

 Quản đốc Xưởng Chế biến thực phẩm,  

 VISSAN

 01/2020 đến nay

 Phó Tổng Giám đốc, VISSAN 

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

STT Tính chất phân loại Số lượng ( người) Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ lao động 

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 661 15,57

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 574 13,52

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 1.790 42,16

4 Lao động phổ thông 1.221 28,76

II Theo giới tính

1 Nam 2.324 54,73

2 Nữ 1.922 45,27

III Theo thời hạn HĐLĐ

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 270 6,36

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 472 11,12

3 Hợp đồng không xác định thời hạn 3.504 82,52

Tổng cộng 4.246 100,00

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN 

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, 

BKS, BTGĐ, KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 
nhiệm

1 Ông Phạm Công Tuấn Hạ Thành viên HĐQT 11/4/2019 18/6/2020

2 Ông Lê Minh Tuấn Thành viên HĐQT 18/6/2020

3 Ông Trương Hải Hưng Phó Tổng Giám đốc 01/01/2020

4 Ông Huỳnh Quang Giàu Kế toán trưởng 01/10/2020

5 Bà Đỗ Thị Thu Thủy Kế toán trưởng 01/10/2020

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 

Mục tiêu hàng đầu là thực hiện triển khai các chương trình đào 

tạo bắt buộc theo quy định của pháp luật. Đồng thời hỗ trợ kinh 

phí cho Người lao động tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, nâng 

cao trình độ chuyên môn bậc Đại học/ Cao học. Công ty đã tổ chức 

đào tạo cho 3.390 lượt người, với tổng kinh phí là 1,56 tỷ đồng.

Về chính sách đào tạo và 
phát triển nhân viên

Người lao động trong công ty đều được được mua bảo hiểm tai 

nạn 24/24 và bảo hiểm sức khỏe (được thanh toán toàn bộ chi phí 

khi điều trị). Thực hiện việc huấn luyện về ATLĐ tại công ty theo 

định kỳ; kiểm tra việc chấp hành ATLĐ - VSLĐ. Cấp phát trang bị  

đầy đủ bảo hộ lao động cho tất cả Người lao động khi làm việc tại 

các đơn vị trực tiếp sản xuất.

Về Chính sách an toàn, bảo 
hộ lao động

Bên cạnh việc chi trả tiền lương, tiền thưởng công ty còn chi trả 

thêm các khoản phụ cấp cho NLĐ như: hỗ trợ bữa ăn giữa ca, tiền 

xăng xe, điện thoại, quà tặng sinh nhật - hiếu hỷ - ma chay, các 

chuyến du lịch hằng năm, chương trình teambuilding, khám sức 

khỏe định kỳ. NLĐ còn được hưởng phụ cấp thâm niên, phụ cấp 

thu hút theo quy định của công ty.

Chính sách đãi ngộ, phúc lợi
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,70 1,71

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,00 0,92

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 47,47 45,34

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 90,38 82,96

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 6,25 6,69

Doanh thu thuần/ Tổng tài sản Vòng 2,40 2,54

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần (ROS) % 3,21 3,59

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 
sở hữu (ROE) % 14,67 16,69

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản (ROA) % 7,71 9,12

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % 3,99 4,52

•   Về cơ cấu vốn 

Hệ số nợ trên tổng tài sản của Công ty là 

47,47% và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 

90,38%. Công ty VISSAN kiểm soát cơ 

cấu Nợ thấp hơn Vốn chủ sở hữu nhằm 

duy trì cấu trúc tài chính ổn định, hạn chế 

rủi ro tài chính.

•   Về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 6,69 vòng năm 

2019 giảm còn 6,25 vòng năm 2020. Đứng trước 

những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 dẫn 

đến sức mua của người tiêu dùng giảm và dịch tả 

lợn Châu Phi dẫn đến nguồn cung Heo hơi đầu vào 

thiếu hụt, Công ty VISSAN đã triển khai nhiều biện 

pháp nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu dùng 

và hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng tiêu cực của 

tình hình trên trong năm 2020

Hệ số Doanh thu thuần / Tổng tài sản giảm từ 

2,54 vòng năm 2019 xuống còn 2,4 vòng năm 

2020. Đứng trước ảnh hưởng tiêu cực từ tình 

hình dịch Covid-19 và dịch tả lợn Châu Phi, công 

ty đã chủ động điều tiết nâng cao số dư Tiền và 

các khoản tương đương tiền nhằm tăng cường 

khả năng thanh khoản phục vụ sản xuất kinh 

doanh và ứng phó tốt hơn với tình hình trên, nên 

đã dẫn đến Tổng tài sản có tốc độ tăng cao hơn 

so với tốc độ tăng của Doanh thu thuần.

•   Về khả năng thanh toán

Nhìn chung, chỉ tiêu về khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty không biến động nhiều. Theo đó, hệ 

số thanh toán ngắn hạn đạt 1,70 lần bằng xấp xỉ so với năm 2019. Đáng lưu ý là hệ số thanh toán nhanh 

của Công ty tăng từ 0,92 năm 2019 lên 1,00 năm 2020. Nguyên nhân, năm 2020 Công ty đã thực hiện các 

biện pháp quản lý chặt chẽ hàng tồn kho với số dư tồn kho tăng thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, nhằm 

tăng cường tính thanh khoản.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

•   Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2020 thấp hơn so với năm 2019 chủ yếu do tốc độ tăng doanh thu 

bán hàng thấp hơn tốc độ tăng giá vốn hàng bán đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2020 thấp 

hơn so với năm trước. Mặc dù doanh thu bán hàng tăng 3,4%, tuy nhiên Giá vốn hàng bán tăng mạnh 

đến 5,2%. Nguyên nhân chủ yếu do giá mua nguyên liệu chính đầu vào, cụ thể là giá heo hơi năm 2020 

tăng hơn 64% so với năm 2019, trong khi giá bán thịt theo năm 2020 (một trong những sản phẩm chủ 

lực của công ty) chỉ tăng bình quân 44% so với cùng kỳ năm 2019.
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Tổng số cổ phiếu đã phát hành :  80.914.300 cổ phần

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  80.913.700 cổ phần

Số lượng cổ phiếu quỹ  :  600 cổ phần

Mệnh giá cổ phần   :  10.000 đồng

Thông tin cổ phiếu

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

STT Loại cổ đông Số Cổ đông Số Cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông nước ngoài 

1 Cá nhân 15 22.620 0.03%

2 Tổ chức 3 3.301.600 4,08%

II Cổ đông trong nước 

1 Cá nhân 1.101 2.450.658 3,03%

2 Tổ chức 10 75.138.822 92,86%

Số lượng cổ phiếu đang lưu 
hành (1) 1.129 80.913.700 100,00%

Cổ phiếu quỹ: (2) 1 600 0.00%

3 Số lượng cổ phiếu đã phát hành 
(1)+(2) 1.130 80.914.300 100,00%

Cơ cấu cổ đông (tính đến ngày 31/12/2020)

Danh sách cổ đông lớn (tính đến ngày 31/12/2020)

STT Tên cổ đông Số Cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu

I Tổ chức  75.009.904 92,70%

1 Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn- TNHH MTV 54.829.878 67,76%

2 Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế  20.180.026 24,94%

II Cá nhân 0 0

95,89%

4,11%

Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 03

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh danh

Tình hình tài chính

Công tác phát triển sản phẩm mới

Công tác thị trường, phát triển thương hiệu

Công tác quản trị, nhân sự  

Kế hoạch phát triển trong tương lai 



5251 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2020VISSAN - SỨC SỐNG MỖI NGÀY

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

THUẬN LỢI

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh trong năm, người tiêu dùng có xu hướng 

mua các loại thực phẩm có thời gian sử dụng lâu dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành 

hàng thực phẩm chế biến của Công ty. Điều này cũng giúp cho VISSAN nhận được sự quan 

tâm, biết đến nhiều hơn của người tiêu dùng tại các kênh bán hàng.

KHÓ KHĂN

Bên cạnh những thuận lợi, VISSAN cũng gặp không ít khó khăn do 

đại dịch COVID-19 mang lại, cùng với dịch tả heo Châu Phi (ASF) kéo 

dài từ cuối năm 2019 đến nay đã khiến cho giá heo hơi trong nước 

tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty. Ngoài ra, Mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao do có 

nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt. Mặt khác, 

tỷ giá hối đoái với nhiều biến động ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 

động xuất nhập khẩu nguyên vật liệu của Công ty.

Trước tình hình đó, VISSAN đã nỗ lực không ngừng thực hiện các 

biện pháp quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động một cách tối ưu nhất 

cho Công ty và đạt được hết quả kinh doanh như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

•    Tổng doanh thu: 5.169 tỷ đồng 

•    Lợi nhuận trước thuế: 205 tỷ đồng
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Thị trường bán lẻ của Việt Nam trong những năm gần đây đã xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh cả về 

sản phẩm lẫn thương hiệu trong và ngoài nước. Với quyết tâm không để sản phẩm VISSAN đứng bên 

ngoài và bị bỏ lại phía sau, VISSAN đã hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra trong năm như sau:

 Về sản phẩm: VISSAN đa dạng hóa các loại sản phẩm để có thể mang sản phẩm của mình đến gần 

tới người tiêu dùng một cách nhanh nhất. Hiện tại, sản phẩm của VISSAN gồm hai mảng chính là thực 

phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến. Không chỉ đa dạng về chủng loại và bao bì sản phẩm, VISSAN 

còn tự tin về chất lượng của mỗi sản phẩm bán ra. Hiện nay, VISSAN đang áp dụng các tiêu chuẩn sau đây 

trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp:

•   Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng 

phù hợp với các yêu cầu của TCVN 

ISO 9001:2015, Hệ thống Phân 

tích mối nguy và Kiểm soát điểm 

tới hạn HACCP, Hệ thống Quản lý 

An toàn Thực phẩm của TCVN ISO 

22000:2018.

•   Hệ Thống Quản Lý Môi 

Trường tuân thủ các yêu cầu 

của TCVN ISO 14001:2015

•   Phòng thí nghiệm 

Công ty được đánh giá và 

phù hợp các yêu cầu của 

ISO/IEC 17025:2017.

 Về hệ thống phân phối: VISSAN tiếp tục đưa hàng hóa và mở rộng diện tích trưng bày sản phẩm 

tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị,… và tăng cường độ phủ tại kênh truyền thống.

 Về đối thủ cạnh tranh cùng ngành: Công ty thực hiện linh hoạt các chương trình khuyến mãi để 

cạnh tranh và tăng sức bán hàng như tặng kèm hoặc giảm giá, nhắm đến tính thiết thực, kinh tế, tiết kiệm 

cho người tiêu dùng.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2019
Tăng giảm 

2020 so với 
2019

Tỷ trọng năm 
2020

Tỷ trọng 
năm 2019

Tài sản ngắn hạn 1.632 1.424 14,6% 76,1% 72,8%

Tài sản dài hạn 511 532 -3,9% 23,9% 27,2%

Tổng tài sản 2.143 1.956 9,6% 100% 100%

ĐVT: Tỷ đồng 

Tình hình tài sản 

Sales

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty 

đạt 2.143 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 

76,1% đạt 1.632 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng chủ 

yếu ở khoản mục Tiền và các khoản tương đương 

tiền. Trước những biến động thị trường trong năm 

vừa qua, công ty chủ động điều tiết nâng cao số dư 

Tiền và các khoản tương đương tiền nhằm tăng 

cường khả năng thanh khoản, phục vụ tốt hơn cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 

qua cũng như trong tương lai gần.Cơ cấu tài sản năm 2020

Tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn

76,1%
23,9%

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2019
Tăng giảm 

2020 so với 
2019

Tỷ trọng năm 
2020

Tỷ trọng 
năm 2019

Nợ ngắn hạn 961 833 15,4% 94,5% 94,0%

Nợ dài hạn 56 54 4,5% 5,5% 6,0%

Tổng nợ phải trả 1.017 887 14,7% 100% 100%

Sales

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Tình hình nợ phải trả

Cơ cấu nợ phải trả năm 2020

Nợ dài hạn

Nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn của Công ty đạt 961 tỷ đồng tăng 15,4% 

so với cùng kỳ năm 2019 do Công ty đã nâng cao 

khoản vay ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lưu động, 

phục vụ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong năm. Tỷ trọng nợ ngắn hạn của công ty chiếm 

94,5% trong tổng nợ, do Công ty tận dụng nguồn vốn 

có chi phí sử dụng vốn thấp để tài trợ cho các hoạt 

động sản xuất nhưng vẫn đảm bảo khả năng thanh 

toán ổn định.

5,5%
94,5%

ĐVT: Tỷ đồng 
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CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 

Trong năm 2020, Công ty tập trung nghiên 

cứu thành công, tung ra thị trường 16 sản 

phẩm mới các loại như: 10 sản phẩm thịt 

tẩm ướp, Bò viên 3 ngon, Há cảo thanh long, 

Há cảo gấc, Há cảo bí đỏ, Chà giò nấm ngũ vị, 

Xúc xích tiệt trùng Boom Boom 20gr. Các sản 

phẩm nêu trên đã được giới thiệu rộng rãi tại 

các kênh phân phối, phục vụ cho nhiều đối 

tượng khách hàng khác nhau, góp phần tăng 

sản lượng thực phẩm chế biến của Công ty.

CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU  

VISSAN thực hiện các chương trình truyền thông tại điểm bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa 

hàng đại lý,... góp phần quảng bá thương hiệu VISSAN, giúp khách hàng tiếp cận và cảm nhận tốt nhất 

về sản phẩm đang kinh doanh của Công ty. Tại kênh bán hàng hiện đại (MT), thực hiện các chương trình 

trưng bày, trang trí hình ảnh đẹp mắt và vui nhộn dịp Tết Nguyên Đán, Tết thiếu nhi,... Tại kênh bán hàng 

truyền thống (GT), thực hiện các chương trình như: trưng bày Lạp xưởng, Xúc xích tiệt trùng; chương 

trình Thần tài gõ cửa, múa lân khai trương đầu năm mới; chương trình hỗ trợ quảng bá nhóm hàng đông 

lạnh cho các Nhà phân phối,...

Bên cạnh việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

mới, Công ty đã thực hiện cải tiến thành công 12 

sản phẩm hiện hữu ở hầu hết các nhóm hàng thuộc 

ngành hàng thực phẩm chế biến như: Xúc xích tiệt 

trùng, Thịt nguội, Đồ hộp, Lạp xưởng,... Công ty 

thực hiện nâng cấp bao bì một số sản phẩm: đồ hộp 

từ sử dụng lon thường sang lon in,... Các sản phẩm 

sau khi được cải tiến đã được đưa vào sản xuất, 

góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá 

thành, phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng.
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CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG, PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU  

Đồng thời, VISSAN thực hiện mở rộng thị trường trên nhiều kênh bán hàng để kinh doanh tốt hơn, tận 

dụng nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân tăng cao trong giai đoạn Covid-19 và phù hợp với xu 

hướng mua sắm trong tương lai. Công ty đã đẩy mạnh kinh doanh Online thông qua mở website bán 

hàng trực tuyến, liên kết với các trang thương mại điện tử,...

Tham gia thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu VISSAN thông qua các kênh truyền thông uy 

tín như: đài truyền hình (VTV, HTV, InfoTV, VTC,…), các tờ báo uy tính (Thanh niên, Người lao động, Tuổi 

trẻ, Sài Gòn giải phóng, Đầu tư chứng khoán, VnExpress,...), thực hiện các chương trình truyền thông 

cung cấp thông tin sự kiện của Công ty như: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, VISSAN - 50 năm 

sáng mãi thương hiệu Việt, các chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm mới,... Bên cạnh đó, Công 

ty cũng thực hiện sản xuất, cập nhật và quảng bá các video clip, hình ảnh về sự kiện nổi bật của Công ty 

lên phương tiện truyền thông xã hội.

Triển khai sản xuất, làm mới phim giới thiệu Công 

ty, Catalogue ngành hàng thực phẩm tươi sống,... 

nhằm quảng bá hình ảnh sản phẩm, định vị, củng 

cố thương hiệu VISSAN trong lòng khách hàng; 

giúp người xem hiểu rõ hơn về tầm nhìn sứ mệnh, 

nguồn lực, tiềm năng phát triển của Công ty.

Thực hiện đăng ký, chứng minh năng lực để Công 

ty đạt được trên 10 giải thưởng hoặc danh hiệu 

danh giá nhất trong ngành thực phẩm, qua đó 

khẳng định vị thế của VISSAN, góp phần truyền 

thông, quảng bá thương hiệu sản phẩm và thương 

hiệu VISSAN tốt hơn.

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, NHÂN SỰ 

Công ty đã triển khai hoàn tất và áp dụng 

nhiều giải pháp công nghệ thông tin nhằm 

tăng cường năng lực quản trị như: phần mềm 

quản lý hệ thống phân phối (DMS One) trên 

toàn quốc; phân hệ bán hàng phần mềm 

FAST; phần mềm quản lý công việc Wework; 

hóa đơn điện tử; tích hợp ví điện tử Momo; 

hệ thống quản lý quầy thịt tươi sống; báo cáo 

thông minh (BI); máy chấm công;...

Hoàn thành rà soát, chuyển đổi phương 

thức quản lý, hình thức trả lương thưởng 

nhưng vẫn đảm bảo mức thu nhập, chế độ 

chính sách của người lao động theo đúng 

quy định Công ty và pháp luật của Nhà 

nước cho đội ngũ bán hàng trực tiếp kênh 

bán hàng truyền thống (GT).
Tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện 

định mức, định biên lao động, khoán đơn giá 

sản phẩm, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2020 và xây dựng kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2021 đối với các chi 

nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty.

Thực hiện công tác quy hoạch, bổ sung 

nguồn quy hoạch cán bộ cấp trung, bổ 

nhiệm và điều động 25 cán bộ cấp trưởng, 

phó đơn vị trong nguồn quy hoạch của 

Công ty. Thực hiện tuyển dụng trên 550 

lượt lao động và gần 20 lao động thời vụ 

Tết đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh 

của Công ty.

01

02

03

04
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Khép lại năm 2020 đầy khó khăn và thách thức, toàn thể thành viên VISSAN quyết tâm nỗ lực hết sức để 

hoàn thành kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2021 như sau:

 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
năm 2020

Kế hoạch 
năm 2021 % So cùng kỳ

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 5.168.538 5.100.000 99%

2 Mặt hàng bán ra chủ yếu 

2.1 Thịt heo các loại Tấn 17.475 17.475 100%

2.2 Thịt bò Tấn 1.077 1.077 100%

2.3 Thực phẩm chế biến Tấn 28.021 30.350 108%

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 204.926 180.000 88%

3.1 Từ sản xuất kinh doanh Triệu đồng 190.222 180.000 95%

3.2
Ảnh hưởng của việc điều 
chỉnh giảm phí thuê mặt 
bằng giai đoạn 2016- 2019

Triệu đồng 14.704

Tiếp tục triển khai giải pháp phòng chống dịch COVID-19 lây lan trong Công ty và phát triển 

sản xuất kinh doanh.

Ổn định nguồn nguyên liệu trong sản xuất kinh doanh.

Duy trì chương trình kiểm soát và giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động.

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình ứng dụng công nghệ  thông tin để tăng cường 

phục vụ công tác quản trị Công ty.

Thúc đẩy công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp 

ứng sự cạnh tranh ngày càng cao trong ngành hàng thịt tươi sống và thực phẩm chế biến.

Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án “Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm 

VISSAN” tại Long An.

Với kết quả đạt được trong năm vừa qua, VISSAN quyết tâm đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với 

mục tiêu như sau:
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 04

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 
sản xuất kinh doanh năm 2020

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 
của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2020 

Mặc dù ngành hàng tươi sống sụt giảm sản lượng 

nhưng Công ty đã kịp thời bù đắp bằng việc đẩy 

mạnh ngành hàng chế biến. Động thái đúng đắn 

này đã giúp kết quả kinh doanh năm 2020 vượt 

chỉ tiêu đề ra.

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, an toàn và có truy xuất nguồn gốc,... làm 

định hướng phát triển trọng tâm chiến lược; giữ vững uy tín và vị thế của nhà cung cấp thực phẩm hàng 

đầu hiện nay.

- Đầu tư trang, thiết bị nhằm cải thiện phẩm chất, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh 

thực phẩm.

- Tăng cường chiến lược sử dụng thịt mát cho cả ngành thực phẩm tươi sống phù hợp xu hướng tiêu 

dùng hiện đại.

- Tập trung công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp đối với đội ngũ quản lý tại Công ty, 

tiếp tục áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến cho việc quản trị Công ty.

- Đẩy mạnh việc triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết 

mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan nhằm hoàn thành đúng tiến độ đề ra, nhanh chóng đưa nhà 

máy sớm đi vào hoạt động.

 Tổng Giám đốc báo cáo tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của 

Công ty.

 Nhìn chung, tập thể Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động thực hiện, giải quyết các công 

việc với tinh thần trách nhiệm cao; thường xuyên báo cáo tình hình quản trị, điều hành công ty, xin ý 

kiến chỉ đạo, định hướng của HĐQT; giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động Công ty một 

cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; chủ động tổ chức các phương án sản xuất kinh 

doanh phù hợp với thực tế tình hình thị trường trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT.

Năm 2020, VISSAN cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt 5.169 tỷ 

đồng, vượt 1,3% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 205 tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch. 

Thành quả có được là nhờ sự đồng tâm hợp lực của 

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng toàn thể 

người lao động Công ty đã nỗ lực hoàn thành nhiệm 

vụ của mình trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và 

dịch tả heo Châu Phi có diễn biến phức tạp.

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

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

Hiện có 02/05 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo 

cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên đầy đủ, cụ thể:

 Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc 

các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Các thành 

viên trong Ban Điều hành luôn chứng minh được 

năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách 

nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Ban Điều hành đã tổ chức thực hiện, triển khai đầy 

đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT

 Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội 

đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu 

tư và 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. Trên cơ sở này, Hội 

đồng quản trị có điều kiện giám sát chặt chẽ Ban 

Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY05

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 
đốc và Ban kiểm soát
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Nguyễn Phúc Khoa Chủ tịch 28/05/2016

2 Ông Nguyễn Ngọc An Phó Chủ tịch 28/05/2016

3 Ông Phạm Trung Lâm Phó Chủ tịch 28/05/2016

4 Ông Huỳnh Quang Giàu Thành viên 05/04/2017

5 Ông Phạm Công Tuấn Hạ Thành viên 11/04/2019 18/06/2020

6 Ông Lê Minh Tuấn Thành viên 18/06/2020

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự

1 Ông Nguyễn Phúc Khoa Chủ tịch 4/4 100%

2 Ông Nguyễn Ngọc An Phó Chủ tịch 4/4 100%

3 Ông Phạm Trung Lâm Phó Chủ tịch 3/4 75%
Bận công tác 
(có ủy quyền 

tham dự)

4 Ông Huỳnh Quang Giàu Thành viên 4/4 100%

5 Ông Phạm Công Tuấn Hạ Thành viên 1/2 50%
Bận công tác 
(có ủy quyền 

tham dự)

6 Ông Lê Minh Tuấn Thành viên 2/2 100%

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

I. Nghị quyết HĐQT

1 504/NQHĐQT-CTY 16/01/2020

Thông qua các nội dung sau:

(1) Thống nhất ghi nhận dự kiến kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2019 và chỉ 

tiêu phát triển năm 2020;

(2) Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020;

(3) Chấp thuận điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổng 

mức đầu tư của dự án di dời Nhà máy Vissan.

      Chấp thuận chủ trương lập phương án sử 

dụng khu đất 3,5 ha tại khu công nghiệp Tân 

Tạo.

(4) Thống nhất chủ trương tiếp tục tham gia 

chương trình bình ổn mặt hàng thịt heo năm 

2020 – Tết Tân Sửu năm 2021

(5) Thống nhất chủ trương khảo sát, tìm địa 

điểm mới để di dời Xí nghiệp chăn nuôi Bình 

Thuận.

2 494/NQHĐQT-CTY 06/02/2020 Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2020

3 547/NQHĐQT-CTY 13/02/2020

Chấp thuận chủ trương tổ chức lập lại báo 
cáo đánh giá tác động môi trường Công trình 
Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan 
tại Long An

4 680/NQHĐQT-CTY 20/02/2020
Chấp thuận ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời 
gian vay vốn tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng 
Vietinbank và Vietcombank

5 840/NQHĐQT-CTY 04/03/2020
Chấp thuận chủ trương thuê tư vấn thiết kế 
công nghệ, tư vấn thẩm định giá Dây chuyền 
giết mổ heo

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết:
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STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

I. Nghị quyết HĐQT

6 1259/NQHĐQT-CTY 30/03/2020
Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức cuộc 

họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

7 1529/NQHĐQT-CTY 16/04/2020
Phê duyệt đầu tư xây dựng công trình “Cải 
tạo, sửa chữa kho chế biến khô của Khu trữ 
lạnh”

8 1530/NQHĐQT-CTY 16/04/2020 Phê duyệt đầu tư “Máy vô hũ xúc xích tiệt 
trùng tự động”

9 1560/NQHĐQT-CTY 17/04/2020

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 7) 
thuộc dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà 
máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm 
Vissan”.

10 1895/NQHĐQT-CTY 05/05/2020 Chấp thuận chủ trương di dời 01 dây chuyền 
giết mổ bò 

11 1896/NQHĐQT-CTY 05/05/2020 Phê duyệt lại kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại 
hội cổ đông thường niên năm 2020

12 2115/NQHĐQT-CTY 19/05/2020 Chấp thuận chủ trương sửa chữa cầu sắt 
(nhánh đi vào công ty Vissan)

13 2182/NQHĐQT-CTY 22/05/2020 Phê duyệt đầu tư “Máy chặt thịt đông lạnh”

14 2183/NQHĐQT-CTY 22/05/2020

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 8) 
thuộc dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà 
máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm 
Vissan”.

15 3515/NQHĐQT-CTY 02/06/2020

Để có cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020, HĐQT thông qua các 
nội dung sau:
(1) Thống nhất kết quả số liệu hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm 
toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2020;

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

I. Nghị quyết HĐQT

15 3515/NQHĐQT-CTY 02/06/2020

(2) Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh giai đoạn 2016-2019 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024

(3) Thông qua trích lập quỹ và phân phối lợi 

nhuận năm 2019, phương án phân phối lợi 

nhuận năm kế hoạch 2020 và mức tạm trích 

quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020;

 (4) Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của 

Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao 

thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm 

soát năm 2019 và Kế hoạch tiền lương của 

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao 

của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 

2020;

(5) Thống nhất mức lương đối với Ban Tổng 

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2020;

(6) Thống nhất với đề xuất của Ban Kiểm soát 

về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2020;

(7) Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ 

sung Điều lệ Công ty;

(8) Thống nhất thông qua báo cáo tiến độ thực 

hiện dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy 

giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan.
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STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

I. Nghị quyết HĐQT

16 2356/NQHĐQT-CTY 03/06/2020
Chấp thuận tổ chức bán đấu giá thanh lý lô 

cây cao su. 

17 2357NQHĐQT-CTY 03/06/2020 Chấp thuận vay vốn tín dụng ngắn hạn tại 
ngân hàng Vietinbank và Vietcombank

18 2378/NQHĐQT-CTY 04/06/2020 Chấp thuận ký phụ lục hợp đồng thuê lại đất 
tại khu công nghiệp Tân Tạo

19 3516/NQHĐQT-CTY 18/06/2020 Thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch 
HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 

20 3082/NQHĐQT-CTY 29/06/2020 Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao, lao 
động bình quân thực hiện năm 2019

21 3279/NQHĐQT-VISSAN 06/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư thiết 
bị “Máy cưa mảnh heo”

22 3403/NQHĐQT-VISSAN 17/07/2020
Chấp thuận thay đổi tên gọi, tên viết tắt Chi 
nhánh công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc 
Sản

23 3404/NQHĐQT-VISSAN 17/07/2020 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 
2019

24 3652/NQHĐQT-VISSAN 27/07/2020
Chấp thuận thông qua “Báo cáo kê khai và đề 
xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất tại 
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản”

25 3787/NQHĐQT-VISSAN 07/08/2020
Tạm ngưng thực hiện gói thầu số 18 “Thi 
công phần hạ tầng kỹ thuật” Công trình Cụm 
CN chề biến thực phẩm Vissan.

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

I. Nghị quyết HĐQT

26 4031/NQHĐQT-VISSAN 25/08/2020
Phê duyệt đầu tư “Hệ thống rửa xúc xích tiệt 

trùng”

27 4032/NQHĐQT-VISSAN 25/08/2020 Phê duyệt đầu tư “Cải tạo, sửa chữa hệ thống 
xử lý nước thải đạt chuẩn cột B”

28 4245/NQHĐQT-VISSAN 07/09/2020 Phê duyệt phương án lao động, tiền lương, 
thù lao kế hoạch năm 2020 

29 4246/NQHĐQT-VISSAN 07/09/2020 Phê duyệt đầu tư “Mua sắm xe ô tô” 

30 4429/NQHĐQT-VISSAN 25/09/2020 Phê duyệt Quy chế quản lý dự án đầu tư phát 
triển

31 4431/NQHĐQT-VISSAN 25/09/2020
Phê duyệt thay đổi cơ cấu nguồn vốn hạng 
mục “Cải tạo, sửa chữa hệ thống xử lý nước 
thải đạt chuẩn cột B”  

32 4523/NQHĐQT-VISSAN 29/09/2020 Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng

33 4607/NQHĐQT-VISSAN 05/10/2020

Phê duyệt thay đổi cơ cấu nguồn vốn một số 
hạng mục thuộc kế hoạch đầu tư năm 2020 
và lựa chọn ngân hàng cấp tín dụng đầu tư 
“Phương án mua sắm thiết bị phục vụ hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty.

34 4629/NQHĐQT-VISSAN 06/10/2020
Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 

35 4644/NQHĐQT-VISSAN 06/10/2020
Phê duyệt đầu tư công trình “Kho trữ đông 
50 tấn tại Nhà máy chế biến thực phẩm Vis-
san – Bắc Ninh”

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

I. Nghị quyết HĐQT

36 4841/NQHĐQT-VISSAN 16/10/2020

Thông qua kết quả lấy ý kiến về việc giao 

Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thẩm định 

và quyết toán các dự án hoàn thành có tổng 

mức đầu tư từ trên 1 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ 

đồng

37 5607/NQHĐQT-VISSAN 27/10/2020

Thông qua các nội dung sau:
(1) Giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch 
sản xuất kinh doanh, kế hoạch tiền lương, kế 
hoạch ngân sách năm 2021.
(2) Thông qua kết quả đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của người quản lý công ty 
năm 2019
(3) Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ 
thành viên Hội đồng quản trị.

38 5339/NQHĐQT-VISSAN 16/11/2020 Phê duyệt đầu tư dự án “Nâng cấp máy chủ 
AX”

39 5711/NQHĐQT-VISSAN 10/12/2020 Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn Công Thương

40 6011/NQHĐQT-VISSAN 31/12/2020

Không chấp thuận đầu tư Công trình Cải tạo, 
sữa chữa nền, làm mái che kho lạnh, khu vực 
tập kết xuất hàng và dự án Cụm kho trữ đông, 
trữ mát, phòng đệm xuất hàng

II. Quyết định HĐQT

1 496/QĐHĐQT-CTY 06/02/2020 Về việc thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2 1577/QĐHĐQT-CTY 17/04/2020

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 7) 
thuộc dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà 
máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm 
Vissan”.

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

II. Quyết định HĐQT

3 2184/QĐHĐQT-CTY 22/05/2020

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 8) 

thuộc dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà 

máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm 

Vissan”.

4 3405/QĐHĐQT-CTY 17/07/2020 Thay đổi tên gọi, tên viết tắt Chi nhánh Công 
ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản

5 4430/QĐHĐQT-CTY 25/09/2020 Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư phát 
triển 

6 4524/QĐHĐQT-CTY 29/09/2020
Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty 
đối với ông Huỳnh Quang Giàu, hiệu lực từ 
01/10/2020

7 4525/QĐHĐQT-CTY 29/09/2020
Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công 
ty đối với bà Đỗ Thị Thu Thủy, hiệu lực từ 
01/10/2020

8 4630/QĐHĐQT-CTY 06/10/2020

Thành lập Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát 
kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2020

9 5107/QĐHĐQT-CTY 31/10/2020 Thay đổi nhân sự Ban Thanh lý tài sản cố định

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc, Các thành viên Hội đồng quản trị thực 

hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng Quản trị.
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BAN KIỂM SOÁT 

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT 

STT Thành viên Chức vụ

1 Ông Trương Việt Tiến Trưởng ban kiểm soát

2 Ông Tô Quốc Thái Kiểm soát viên

3 Bà Phạm Thị Thanh Tâm Kiểm soát viên

CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do 
không 

tham dự

1 Ông Trương Việt Tiến 4/4 100% 100%

2 Ông Tô Quốc Thái 4/4 100% 100%

3 Bà Phạm Thị Thanh Tâm 4/4 100% 100%

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Kết quả giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị

-   Trong năm 2020, qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các 

hoạt động quản trị Công ty của Hội đồng quản trị.

-   Các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành bảo đảm tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty và 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

-   Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, ngoài ra để ra các quyết 

định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, Hội đồng quản trị đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên 

Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia 

đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và đưa ra các quyết định kịp thời để định hướng, 

chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Đối với cổ đông
Đối với cổ đông, Ban kiềm soát thực hiện đúng theo nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

-   Trên cơ sở các chi tiêu kế hoạch, nội dung công việc đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng 

cổ đông thông qua, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 

đảm bảo theo điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

-   Ban Tổng Giảm đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách 

từng lĩnh vực.

-   Định kỳ tổ chức giao ban toàn Công ty và họp với phụ trách từng đơn vị để rà soát đánh giá kết 

quả hoạt động kinh doanh, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động 

sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị.
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BAN KIỂM SOÁT 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

STT Họ và tên Chức vụ Lương Thưởng Thù lao

II Ban kiểm soát

1 Ông Trương Việt Tiến Trưởng ban 95,92% 4,08% 0,00%

2 Ông Tô Quốc Thái Kiểm soát viên 0,00% 13,76% 86,24%

3 Bà Phạm Thị Thanh Tâm Kiểm soát viên 0,00% 18,08% 81,92%

III Ban điều hành

1 Ông Nguyễn Ngọc An Tổng Giám đốc 78,36% 9,58% 12,06%

2 Ông Nguyễn Đăng Phú Phó Tổng Giám đốc 94,44% 5,56% 0,00%

3 Ông Phan Văn Dũng Phó Tổng Giám đốc 91,89% 8,11% 0,00%

4 Ông Lê Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 87,11% 5,13% 7,77%

5 Ông Trương Hải Hưng Phó Tổng Giám đốc 100,00% 0,00% 0,00%

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

-   Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã đưa ra các ý kiến đối với chủ 

trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

-   Ban Kiểm soát đã chủ động thông báo, trao đổi và thống nhất với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc và các cán bộ quản lý khác về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty và Ban Tổng Giám 

đốc Công ty đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

-   Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 

STT Họ và tên Chức vụ Lương Thưởng Thù lao

I Hội đồng quản trị

1 Ông Nguyễn Phúc Khoa Chủ tịch 0,00% 18,08% 81,92%

2 Ông Nguyễn Ngọc An Phó Chủ tịch 78,36% 9,58% 12,06%

3 Ông Phạm Trung Lâm Phó Chủ tịch

4 Ông Huỳnh Quang Giàu Thành viên 71,83% 10,76% 17,41%

5 Ông Phạm Công Tuấn Hạ (*) Thành viên 0,00% 29,16% 70,84%

6 Ông Lê Minh Tuấn (**) Thành viên 
HĐQT 87,11% 5,13% 7,77%

(*) Ông Phạm Công Tuấn Hạ: Miễn nhiệm 18/06/2020

(**) Ông Lê Minh Tuấn: Bổ nhiệm 18/06/2020

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 
BAN KIỂM SOÁT
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG06

Trách nhiệm đối với nguyên vật liệu

Trách nhiệm với môi trường

Trách nhiệm đối với người lao động

Trách nhiệm đối với cộng đồng và địa phương
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 Công ty thường xuyên theo dõi chặt chẽ các thông tin thị trường nhằm quản lý thời điểm mua 

hàng, chủ động tìm kiếm nguyên liệu và thương lượng giá nguồn nguyên liệu.

 Công ty luôn lựa chọn nhiều nhà cung cấp heo hơi uy tín để hạn chế rủi ro do phụ thuộc vào một 

nhà cung cấp. Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng và duy trì được mối quan hệ với nhiều nhà cung cấp có 

uy tín để hạn chế được rủi ro nguồn hàng và giá khi có biến động lớn xảy ra đối với nguyên vật liệu. Song 

song đó, Công ty cũng ký các hợp đồng kỳ hạn có thời gian nhất định và tìm kiếm nguồn nguyên liệu có 

giá cả thấp nhưng chất lượng được đảm bảo.

 Lên kế hoạch sản xuất để dự tính mức hàng tồn kho phù hợp. Tồn kho vật tư được theo dõi chặt 

chẽ, xây dựng biện pháp quản lý tồn kho hiệu quả, giảm chi phí tồn kho, hao hụt vật tư.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGUYÊN VẬT LIỆU 

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách 

thức lớn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước. 

Chính vì vậy, để giảm thiểu tối đa những tác 

động tiêu cực đến môi trường, Các nước thải, 

chất thải trong quá trình sản xuất đều được 

VISSAN xử lý đúng quy trình theo quy định của 

Pháp luật trước khi thải ra môi trường đảm bảo 

rằng chất lượng môi trường tại Công ty luôn ở 

mức tốt và không gây ảnh hưởng xấu đến chất 

lượng môi trường khu vực xung quanh.

Tiêu thụ nước:

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường trong sự nghiệp phát triển bền vững, Công ty luôn chấp 

hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất chế biến, v.v... Công ty đã đầu tư 

lắp đặt các hệ thống xử lý mùi, bụi, khí thải và đang hoạt động ổn định, kiểm soát chặt chẽ chất thải nguy 

hại và chất lượng nước thải ra môi trường, hạn chế tối đa mức độ ô nhiễm do quá trình hoạt động sản 

xuất. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho CB - CNV trong Công ty. Từ nhận thức và hành 

động thực tiễn đã giúp Công ty không bị xử phạt về môi trường.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Từ những bước đi đầu tiên khi mới thành lập Công ty, VISSAN vẫn luôn nhận thức rằng “Con người là 

chìa khóa của thành công”, là nền tảng tất yếu quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh 

nghiệp.

 Vào ngày 15/6/2020, Giải bóng đá khối văn phòng năm 2020 do Chi đoàn Khối kinh 

doanh văn phòng tổ chức đã chính thức khai mạc tại sân bóng đá mini công ty VISSAN. Đây 

là hoạt động thể thao lành mạnh cho các cán bộ nhân viên rèn luyện sức khỏe, là cầu nối để 

các phòng ban thuộc khối văn phòng gặp gỡ, giao lưu với nhau và cùng các hoạt động tập 

thể khác vào các dịp như 8/3, 20/10,…

 Ngày 25 tháng 08 năm 2020, VISSAN đã mở ra các lớp cảm tình đoàn với hơn 60 

đoàn viên ưu tú tham dự nhằm bồi dưỡng kiến thức về công tác Đoàn cũng như là bệ 

phóng cho các ước mơ, hoài bảo lớn của tuổi trẻ trong các bạn thanh niên.

 Vào tháng 10/2020, chương trình họp mặt “Gia đình công nhân ba thế hệ năm 

2020” tại Trụ sở cơ quan Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tuyên dương 

các gia đình có ít nhất ba thế hệ tham gia cùng ngành nghề, lĩnh vực. Chương trình này 

nhằm tuyên dương, khẳng định những gia đình là nhân lực quý báu, góp phần xây dựng và 

phát triển nguồn lực Công ty.

 Ngoài ra, VISSAN đã tổ chức các cuộc thi cho toàn thể người lao động Công ty tham 

gia như: Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình” để chào mừng 90 năm Ngày Phụ 

nữ Việt Nam và Hội thi ẩm thực- hội thao- văn nghệ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty 

VISSAN.

 Bên cạnh đó, việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

cho CBCNV đều VISSAN được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của VISSAN nhưng 

Công ty vẫn luôn bảo đảm cho cán bộ công nhân viên có đời sống vật chất ổn định, ngày càng cải thiện. 

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống lương bảng phù hợp với từng vị trí công việc, VISSAN cũng đã áp dụng 

chính sách khen thưởng hợp lý, mọi đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Công ty đều phải được ghi 

nhận, biểu dương và khen thưởng xứng đáng.

Tất cả sự nỗ lực của VISSAN đều với mong muốn cán bộ công nhân viên an tâm công tác, cống hiến hết 

mình vì sự phát triển của Công ty.

Một số hoạt động trong năm 2020
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Hoạt động kinh doanh của VISSAN luôn song hành 

trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và đất nước. 

Nhiều năm liền, VISSAN luôn nằm trong danh sách 

những doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất Việt 

Nam do Tổng Cục Thuế bình chọn.

Vào ngày 07/11 và 08/11/2020: Đoàn công 

tác VISSAN đã đến thăm và trao tặng hơn 

200 triệu đồng và 1,000 phần quà là những 

sản phẩm thiết yếu cho người dân tại 03 tỉnh 

Quảng Nam, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Ngày 26/12/2020: Công ty VISSAN trao tặng 

nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh 

khó khăn tại Tỉnh Bến Tre. Ngoài số tiền hỗ trợ 

50 triệu đồng để xây nhà tình thương, Công ty 

còn trao phần quà cho các gia đình khó khăn 

khác ở tỉnh.

Với những gì đã đạt được trong năm qua, VISSAN sẽ luôn cố gắng gìn giữ và tiếp tục phát triển, thực 

hiện những hoạt động ý nghĩa và những đóng góp thiết thực đến khách hàng, đối tác, cộng đồng, xã hội 

và đất nước.

Ngoài ra, các cán bộ công nhân viên công ty VISSAN đã ủng hộ 350 triệu đồng cho chương trình “Satra 

Vì Biển Đảo Quê Hương” và cùng với nhiều hoạt động khác.

Với sự chung tay của toàn thể CBCNV, Công ty 

cũng luôn có những đóng góp, hỗ trợ kịp thời 

đối với cộng đồng, xã hội thông qua những hành 

động thiết thực, ý nghĩa.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH07

Thông tin chung 

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 

Báo cáo kiểm toán dộc lập

Bảng cân đối kế toán 

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo luân chuyển tiền tệ 

Thuyết minh báo cáo tài chính 
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