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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO 

Năm báo cáo: 2021 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần NTACO 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600513044 

- Vốn điều lệ: 119.999.980.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu 

chín trăm tám mươi ngàn đồng) 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:  119.999.980.000.000 đồng  

- Địa chỉ: Số 99 Hùng Vương , KCN Mỹ Quý , Phường Mỹ Quý , TP Long Xuyên , An Giang. 

- Số điện thoại: 02963. 601 255 

- Số fax: 02963. 931 797 

- Website: www.ntacocorp.com.vn 

- Mã cổ phiếu: ATA. 

2. Quá trình hình thành và phát triển. 

- Ngày 11/04/2007 Công ty cổ phần NTACO thành lập với vốn điều lệ là 100.000.000.000 

đồng. Đăng ký kinh doanh số 5203000066 do sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp 

ngày 11/04/2007. 

- Ngày 08 tháng 09 năm 2009 Công ty chính thức niêm yết 10.000.000 cổ phiếu trên sàn giao 

dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là ATA. 

- Năm 2011 Công ty tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 119.999.980.000 đồng và 

thay đồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành số : 16000513044 do Sở Kế Hoạch và 

Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 15 tháng 05 năm 2012. 

- Tại Đại hội cổ đông ngày 03 tháng 11 năm 2015 Công ty đã bầu lại nhân sự chủ chốt và thay 

đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 6 ngày 12 tháng 11 năm 2015. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
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- Chế biến thủy sản , sản xuất thức ăn thủy sản , sản xuất  mua bán bao bì giấy, bao bì PE,PP, 

chế biến và kinh doanh phụ phẩm bột, xương cá , mỡ cá , nuôi cá, mua bán cá và thủy sản … 

- Địa bàn kinh doanh: Ngành chế biến cá tra xuất khẩu trong và ngoài nước. 

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

 Mô hình quản trị Công ty gồm: Đại hội Đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, 

Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân 

cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể. 

Cơ cấu bộ máy quản lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5. Định hướng phát triển 

- Mục tiêu và chiến lược: Phát triển Công ty trong thời gian tới là trở thành công ty xuất khẩu 

thủy sản mạnh và nằm trong tốp đầu các Công ty xuất khẩu thủy sản. 

-  Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Là ngành cần nhiều lao 

động , hiện công ty đang tạo việc làm cho hơn 500 lao động trong nước . Bên cạnh đó, Công 

ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy đông lạnh và vùng nuôi thủy sản để đảm 

bảo nguồn nước thải không ảnh hưởng đến môi trường. 

  BAN KIỂM SOÁT 

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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      6.   Các rủi ro: Kinh tế còn trong giai đoạn khó khăn , nên rủi ro lớn nhất hiện tại là việc thanh 

toán tiền hàng từ nước ngoài . Tuy nhiên, rủi ro này cũng được hạn chế vì phần lớn khách hàng của 

Ntaco trong thời điểm này là những khách hàng quen biết, có quan hệ thường xuyên và lâu năm. 

II .  Tình hình hoạt động trong năm. 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Khoản mục Năm 2020 Năm 2021 

Doanh thu thuần 900.000.000 1.353.943.920 

Lợi nhuận sau thuế (5.079.206.907) (224.179.025) 

 Lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ là do Công ty phải trả nợ tiền vay ngân hàng tồn tại 

trước đây. 

2. Tổ chức và nhân sự  

2.1 Danh sách Ban điều hành:  

2.1.1 Hội đồng quản trị. 

a. Chủ tịch hội đồng quản trị 

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn 

- Giới tính: Nam  

- Số CMND: 001060000191; cấp ngày: 06/02/2013; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và 

DLQG về dân cư. 

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1960 

- Nơi sinh: Hà Nội 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 55 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0763. 931 931 

- Trình độ văn hoá: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, luật sư 

- Quá trình công tác: 

- Chức vụ công tác ở công ty hiện nay: Chủ tịch HĐQT   
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- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  Chủ tịch Công ty Cổ phần thu nợ Dân An. 

- Số cổ phần nắm giữ:  0 cổ phần. 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không 

- Các khoản nợ đối với công ty: Không  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không  

b. Thành viên Hội đồng quản trị 

- Họ và tên: Trần Minh Trọng 

- Giới tính: Nam 

- Số CMND: 351865509, cấp ngày 27/08/2014, tại An Giang. 

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1990 

- Nơi sinh: Vĩnh Thành , Châu Thành, An Giang. 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: An Giang 

- Địa chỉ thường trú: Ấp Đông Bình Nhất , Xã Vĩnh Thành , Huyện Châu Thành , An Giang. 

- Số điện thoại liên lạc: 02963 931 477 

- Trình độ văn hoá: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác: 

+ Từ 2016 đến nay : Công ty cổ phần NTACO 

-  Chức vụ công tác ở công ty hiện nay:  Thành Viên Hội Đồng Quản trị và Kế Toán Trưởng. 

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

- Số cổ phần nắm giữ: 0  cổ phần. 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không 

- Các khoản nợ đối với công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không  
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c. Thành viên Hội đồng quản trị 

- Họ và tên: Lê Thị Phương Thảo 

- Giới tính: Nữ 

- Số CMND: 012854257, cấp ngày 22/02/2006, tại Hà Nội. 

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/03/1992 

- Nơi sinh: Hà Nội. 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú: Số 24, nghách 111/2 Giáp Bát, Hoàng Mai , Hà nội. 

- Số điện thoại liên lạc: 02963 931 931 

- Trình độ văn hoá: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác: 

+ Từ 2014 : BBQ Company 

+ Từ 2015 : Apax English center 

+ Từ 2016 đến nay : NTACO company 

-  Chức vụ công tác ở công ty hiện nay:  Thành Viên Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc. 

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

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần. 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không 

- Các khoản nợ đối với công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không  

d. Thành viên Hội đồng quản trị 

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Cường  

- Giới tính: Nam 

- Số CMND: 011286216, Nới cấp : Hà Nội. 
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- Ngày, tháng, năm sinh: 04/09/1966 

- Nơi sinh: Hà Nội. 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú: Số 46/61 Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm , Long Biên , Hà Nội. 

- Số điện thoại liên lạc: 02963 931 931 

- Trình độ văn hoá: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Quản trị doanh  nghiệp 

- Quá trình công tác: 

+ Từ 2000 đến nay : Công ty Cổ Phần Thu Nợ Dân An – Chi Nhánh Hà Nội. 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó giám đốc Công ty Cổ Phần Thu Nợ Dân 

An – Chi Nhánh Hà Nội . 

- Số cổ phần nắm giữ: 0  cổ phần. 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không 

- Các khoản nợ đối với công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không  

2.1.2 Ban Giám đốc 

a. Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đức Huy 

- Giới tính: Nam 

- Số CMND: 012999489; cấp ngày: 29/12/2007; Nơi cấp: TP Hà Nội. 

- Ngày, tháng, năm sinh: 14/04/1991 

- Nơi sinh: Hà Nội 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Hà Nội  

- Địa chỉ thường trú: 55 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
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- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: Không 

- Trình độ văn hoá: Đại Học 

- Trình độ chuyên môn: Quản Lý Kinh Doanh 

- Quá trình công tác: 

+ Từ 2015: Làm việc ở Công ty Thu Nợ Dân An  

+ Năm 2016: Làm Việc tại Công Ty Việt Việt Nhật. 

+ Năm 2019 đến nay : Công ty cổ phần NTACO  

- Chức vụ công tác ở công ty hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc. 

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

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần. 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không 

- Các khoản nợ đối với công ty: Không  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không  

2.1.3. Ban kiểm soát 

a. Trưởng Ban kiểm soát 

- Họ và tên: Trương Quốc Vinh 

- Giới tính: Nam 

- Số CMND: 352094536          cấp ngày:  08/05/2017                   Nơi cấp: An Giang 

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1993 

- Nơi sinh: An Giang 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: An Giang 

- Địa chỉ thường trú: lô 14/h Khóm phó quế,Phường mỹ Long, TP Long Xuyện,An Giang 

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 02963 933 169 

- Trình độ văn hoá: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Trung Cấp kế toán 
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- Quá trình công tác:  

  + Từ năm 2015 đến năm 2017 : Làm việc tại Công Ty Điện Tử Phú Quí. 

  + Từ năm 2018 đến năm 2019: Làm việc tại MoBiPhone 

  + Từ năm 2019 đến nay là việc tại Công Ty Cp Ntaco 

- Chức vụ công tác ở công ty hiện nay: Trưởng ban kiểm soát 

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

- Số cổ phần nắm giữ: Không 

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không 

- Các khoản nợ đối với công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không  

               b. Thành viên ban kiểm soát 

- Họ và tên: Cao Tuyết Lan 

-    Giới tính: Nữ 

-    Số CMND: 011920576; Nơi cấp: Hà Nội. 

-    Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1977 

-    Nơi sinh: Hà Nội  

-    Quốc tịch: Việt Nam 

-    Dân tộc: Kinh 

-    Quê quán: Hà Nội 

-    Địa chỉ thường trú: Số 43/61 Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm , Long Biên, Hà Nội 

-    Số điện thoại liên lạc: 02963 931 931 

-    Trình độ văn hoá: 12/12 

-    Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Tin Học  

-    Quá trình công tác:  

 + Từ 2000 - 2004: Trung tâm tin học PT.  

 +  Từ 2005 - 2012: Công ty CP Thương Mại DV Tổng Hợp Và Công Nghệ HTL. 

 + Từ 2013 đến nay:  CN. Công ty Đấu Giá hợp danh Đại Nam tại Hà Nội. 
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-    Chức vụ công tác ở công ty hiện nay: Thành viên ban kiểm soát 

-    Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ 

phần Việt Việt Nhật. 

-    Số cổ phần nắm giữ: Không. 

-    Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không 

-    Các khoản nợ đối với công ty: Không 

-    Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

-    Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không  

      Những thay đổi trong ban điều hành:  

Trong năm, Công ty có sự thay đổi Ban điều hành như sau: 

Stt Họ và Tên Chức vụ Ghi chú 

1 Lê Thị Phương Thảo  Tổng giám đốc Miễn nhiệm 19/07/2021 

2 Trần Minh Trọng Kế toán trưởng Miễn nhiệm 19/07/2021 

    3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với 

người lao động.  

3.1.  Số lượng người lao động trong Công ty: 

Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 317 người, cơ cấu lao động như sau: 

 

Bộ phận Trình độ 
Số 

CB.CNV 
Tỷ trọng 

Khối văn phòng 

Thạc sỹ 02 0,64% 

Đại học  06 1,89% 

Cao đẳng, trung cấp 01 0,32% 

Khối Văn Phòng 

Đại Học 06 1,89% 

Cao đẳng, trung cấp 04 1,26% 

Lao Động Phổ Thông 298 94% 



10 

 

 Tổng cộng 317 100,00% 

3.2. Chính sách đối với người lao động: 

a. Chế độ làm việc: 

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc từ thứ hai tới sáng thứ bảy, nghỉ chiều thứ bảy và 

ngày chủ nhật. Do đặc điểm của sản xuất chế biến thủy sản, người lao động làm việc tại bộ phận 

thành phẩm và bộ phận kho được chia làm 02 ca / ngày làm việc mỗi ca làm việc 8h. Đối với 

khối văn phòng và các bộ phận khác chỉ làm việc 1 ca / ngày . 

Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát. Đối với công nhân sản xuất 

sản phẩm đông lạnh, do thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường ẩm ướt, lạnh nên Công ty 

trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân theo quy địnhcủa nhà nước như: 

quần, áo, mũ, găng tay, khẩu trang, ủng ...Đối với công nhân phụ trách điện được công ty trang 

bị quần áo, găng tay, giày... không dẫn điện và các dụng cụ sử dụng an toàn điện như dây bảo 

hiểm, thang, kiềm cách điện, mũ an toàn ... 

b.  Chính sách tuyển dụng, đào tạo: 

 Tuyển dụng: Công ty rất chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề 

cao.Tùy theo yêu cầu công việc, Công ty ban hành quy chế tuyển dụng cụ thể cho nhà máy chế 

biến và từng bộ phận, phòng ban. Tiêu chí tuyển dụng của công ty là tuyển dụng các nhân viên 

trẻ trình độ chuyên môn cao, năng động và tốt nghiệp từ các trường Đại Học An Giang, Cần 

Thơ, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Công Tác đào tạo và nâng cao tay nghề: Công ty rất chú trọng đến công tác đào tạo và tự đào 

tạo cho nhân viên trong nhà máy chế biến cũng như bộ phận quản lý, văn phòng. Đối với công 

nhân nhà máy chế biến, Công ty chủ yếu đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân. 

Đối với các cán bộ quản lý, văn phòng, tùy theo yêu cầu công việc công ty sẽ đài thọ toàn bộ chi 

phí đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên. Công ty thường xuyên tồ chức các khoá đào tạo  về tiêu 

chuẩn HACCP,  đào tạo BRC ( British Retail Consortium) của hiệp hội bán lẽ Anh Quốc... 

c.  Chính sách lương, thưởng, phúc lợi và bảo hiểm cho người lao động: 

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: Công ty thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi phù 

hợp đảm bảo mức thu nhập cho người lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước.  

Công ty có khu tập thể cho các cán bộ quản lý của nhà máy. 

Bảo hiểm: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đúng theo quy định của 

Bộ luật lao động, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Nhà Nước về chế độ 

bảo hiểm và trợ cấp.   
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4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần:  

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 11.999.998 cổ phiếu. 

- Tất cả cổ phần trên được chuyển nhượng tự do và không nằm trong diện bị hạn chế 

chuyển nhượng  

b) Cơ cấu cổ đông:  

STT Họ và tên Số cp nắm 

giữ 

Tỷ lệ Ghi chú 

1 Nguyễn Thanh Sơn 0.0 0.00% Chủ tịch HĐQT 

2 Nguyễn Đức Huy 0.0 0,00% Phó Tổng Giám Đốc 

3 Cổ đông khác 11.999.998 100%  

Tổng cộng 11.999.998 100%  

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm Công ty không phát hành thêm 

cổ phiếu tăng vốn.  

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ. 

e) Các chứng khoán khác: Hiện tại, Công ty chỉ có cổ phiếu phổ thông, không có cổ phiếu 

quỹ, cổ phiếu thưởng, trái phiếu...   

  Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:  

Trong năm 2021 do thiếu vốn kinh doanh, Công ty gặp nhiều khó khăn nợ tồn 

động và không đạt lợi nhuận như trên.  

Khoản mục Kế hoạch 2022 Kết quả 2021 

Doanh thu thuần 25.000.000.000 1.353.943.920 

Lợi nhuận 2.000.000.000 (224.179.025) 

5.1. Tình hình tài chính 

Khoản  mục Năm 2021 Năm 2020 
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Tài sản ngắn hạn 10.106.419.131 9.769.467.917 

Tài sản dài hạn 16.510.302.871 16.510.302.871 

Nợ ngắn hạn 506.949.837.450 506.388.707.211 

Nợ dài hạn - - 

Kết quả trên cho thấy tình hình tài sản Công ty trong năm qua biến động giảm, tài sản ngắn hạn 

giảm (53.70)%, tài sản dài hạn giảm (40.37)%. Nợ ngắn hạn giảm 0.64%.  

6.2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Cơ cấu tổ chức, quản lý cũng 

như những chính sách của Công ty đã đi vào ổn định, riêng với chính sách cho người lao động Công 

ty luôn thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm, trợ cấp, lương thưởng và các phúc lợi khác... 

6.3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:  Công ty sẽ dựa trên tình hình thực tế để đề xuất 

kế hoạch cho từng năm cụ thể. Việc đề xuất kế hoạch sẽ được Đại hội cổ đông thường niên thông 

qua hàng năm. 

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

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Hội 

đồng quản trị đã bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty từ đó đề ra các quyết định phù 

hợp. Kết quả kinh doanh chưa đạt được lợi nhuận chỉ tiêu đề ra. 

6. Quản trị công ty. 

6.1  Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

STT Họ và Tên Chức danh Số cp nắm giữ Tỷ lệ 

1 Nguyễn Thanh Sơn Chủ Tịch HĐQT 0 0.00% 

2 Nguyễn Quốc Cường  Thành viên HĐQT 0 0.00% 

3 Trần Minh Trọng Thành viên HĐQT 0 0.00% 

4 Lê Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT 0 0.00% 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, mà cử các thành viên Hội đồng 

quản trị phụ trách vấn đề nhân sự, tiền lương, thưởng Công ty. 
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c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

1 Số: 05/2021/NQ-HĐQT 20/01/2021 

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ 

đông dự đại hội đồng cổ đông thường niên 

2021 

2 Số: 03/2021/ĐHĐCĐ - ATA 30/06/2021 
Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 

2021 của công ty cp NTACO 

3 Số: 07/2021/NQ-HĐQT 17/09/2021 

Nghị quyết về việc miễn nhiệm bà lê Thị 

phương Thảo –Tổng Giám Đốc và Ông 

Trần Minh Trọng – kế toán Trưởng  

4 Số: 08/2021/NQ-HĐQT 01/11/2021 
Nghị Quyết về việc xin ý kiến cổ đông 

bằng văn bảng 

    

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham gia  Đại 

hội cổ đông và các cuộc họp trong năm. 

6.2 Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:   

 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra các 

hoạt động Công ty. 

6.3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát. 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Năm 2021 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Ban giám đốc không nhận thù lao và các khoản lợi ích khác. 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty luôn chấp hành và thực hiện theo 

quy định của pháp luật về quản trị công ty.  

7. Báo Cáo Tài Chính (đính kèm) 

STT Họ và Tên Chức danh Số cp nắm giữ Tỷ lệ 

1 Trương Quốc Vinh Trưởng Ban  0 0.00% 

2 Cao Tuyết Lan Thành viên  0 0.00% 
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Long Xuyên, ngày 16  tháng 04 năm 2022                   

CÔNG TY CỔ PHẦN  NTACO 

CHỦ TỊCH HĐQT 
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