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VỀ CHÚNG TÔI

MỤC LỤC

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam là doanh nghiệp được 
cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản miền Nam, 
trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo Quyết định số 243/
QĐ-HCVN. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số 00301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/09/2003, cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 
05/02/2016.
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THÔNG TIN 
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Tên giao dịch: SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: SBCC

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp số:

0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp 
lần đầu ngày 24/09/2003, cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 05/02/2016.

Vốn điều lệ: 442.000.000.000 VND

Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại 
thời điểm 31/12/2018: 842.416.652.110 VND

Địa chỉ: Số 22 Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Số điện thoại: (028) 3829 6620

Số fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Email: sbcc@sochemvn.com

Mã cổ phiếu: CSV

PHẦN I
THÔNG TIN CHUNG
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QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1976 - 1985

Công ty Hóa chất Cơ bản miền 
Nam được thành lập vào ngày 
21/07/1976 theo Quyết định 
số 240/HC của Tổng Cục Hóa 
Chất bao gồm 04 đơn vị trực
thuộc là Nhà máy Hóa Chất 
Biên Hòa (VICACO), Nhà 
máy Hóa Chất Tân Bình 
(COPHATA), Nhà máy Hóa 
Chất Đồng Nai và Nhà máy 
Hóa Chất Thủ Đức.

1986 – 1996

Ngày 13/02/1993 Bộ Công 
nghiệp nặng ra Quyết định số 
64/CNNg/TC về việc thành 
lập lại Công ty Hóa chất Cơ 
bản miền Nam và các đơn vị 
trực thuộc.

2006 - 2013

Ngày 20/08/2012 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam ban hành Quyết 
định số 243/QĐ-HCVN về việc 
cổ phần hóa Công ty TNHH 
MTV Hóa chất cơ bản miền 
Nam lấy thời điểm xác định giá 
trị doanh nghiệp là 0 giờ ngày 
01/10/2012

2014 - nay
Từ sau cổ phần hoá Công ty bước vào giai 
đoạn phát triển ổn định. Đây là thời gian 
Công ty nhanh chóng đẩy mạnh đầu tư 
máy móc thiết bị mới, mở rộng nhà máy… 
nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 
tiếp theo khi kinh tế đất nước hội nhập sâu 
rộng, phát huy hết công suất đáp ứng nhu 
cầu thị trường

Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty không ngừng cải tiến tư 
duy và công nghệ, nâng cao dịch vụ để luôn phát triển và phục vụ khách hàng 
ngày càng tốt hơn, hướng tới môi trường sản xuất xanh, sạch, an toàn và 
chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, các sản phẩm hóa 
chất vô cơ cơ bản của công ty luôn có chất lượng cao, giá cả phù hợp và thân 
thiện với môi trường, được khách hàng đánh giá cao. Bên cạnh đó, công ty 
còn được các cấp chính quyền ghi nhận những đóng góp vào quá trình xây 
dựng và phát triển đất nước với nhiều bằng khen và huân chương cao quý.

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT 
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NGÀNH NGHỀ VÀ 
ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

• Sản xuất vật tư, thiết bị ngành hóa chất (không hoạt động tại trụ sở); 
• Gia công, chế tạo, lắp đặt thiết bị chuyên dùng, đường ống công nghệ và đường ống dùng trong ngành cấp 

thải nước công nghiệp (không chịu áp lực-trừ tái chế phế thải kim loại, xi mạ điện, luyện kim đúc)
• Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành hóa chất.
• Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
• Lắp đặt thiết bị chuyên dùng, đường ống công nghệ và đường ống dùng trong ngành cấp thải nước công 

nghiệp (không chịu áp lực-trừ tái chế phế thải kim loại, xi mạ điện, luyện kim đúc);
• Khai thác và chế biến khoáng sản bauxite (không hoạt động tại trụ sở)
• Nghiên cứu, thiết kế dây chuyền sản xuất hóa chất; Thiết kế thiết bị sản xuất hóa chất (trừ gia công cơ khí, 

tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
• Sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp(không hoạt động tại trụ sở)
• Chế biến các sản phẩm muối dùng trong thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
• Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng: vận tải hàng hóa bằng ô tô bồn chở chất lỏng; vận tải hàng hóa 

bằng ô tô chuyên dụng chở hóa chất (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
• Sản xuất sản phẩm ngành hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh, không sản xuất hóa chất tạt thành 

phố Hồ Chí Minh)
• Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh)
• Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
• Sửa chữa các thùng, bể chứa, container bằng kim loại, sửa chữa và bảo dưỡng đường ống, sửa chữa hàng 

cơ động
• Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp, sửa chữa và bảo dưỡng máy bơm và thiết bị có liên 

quan; sửa chữa van, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống bánh răng và các bộ phận chuyển động của xe
• Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, máy biến thế phân loại và máy biến thế đặc biệt, sửa chữa 

và bảo dưỡng mô tơ điện, máy phát điện; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển đổi, sửa 
chữa và bảo dưỡng các rơ le và bộ điều khiển công nghiệp; sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị điện chiếu 
sáng; sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị không dẫn điện để dùng cho các mạch điện

• Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa tương tự bằng kim loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất)
• Sản xuất, tập trung và phân phối hơi nước và nước nóng để đốt nóng, cung cấp năng lượng và các mục đích 

khác;

NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY

Công ty tiêu thụ rộng khắp ở các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ và 
TP.Hồ Chí Minh. Hiện nay Công ty đang từng bước mở rộng thị phần ra các nước trong khu vực.

Đơn vị Khu vực

Xút (NaOH) Lọc nước, giấy và bột giấy, dệt nhuộm, xà phòng

Sulfuric Acid (H2SO4) Ắc quy và pin, phân bón, Aluminum Aulfate (Phèn)

Hydrochloric Acid (HCl) Sản xuất mì chính, tẩy mạ thép

Phosphoric Acid (H3PO4) Phân bón

P.A.C Xử lý nước
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,

CƠ CẤU TỔ CHỨC (TT)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KH
- KINH DOANH

PHÒNG NS
- HÀNH CHÍNH

PHÒNG KT
- TÀI CHÍNH

CHI NHÁNH
TÂN BÌNH

NHÀ MÁY 
HÓA CHẤT
BIÊN HÒA

NHÀ MÁY 
HÓA CHẤT
ĐỒNG NAI

MỎ BÔ-XÍT
BẢO LỘC

NHÀ MÁY 
HÓA CHẤT
TÂN BÌNH 2

PHÒNG AT VÀ
MÔI TRƯỜNG

PHÒNG CN
- THIẾT BỊ

PHÒNG
ĐẦU TƯ - 

XÂY DỰNG

PHÒNG ĐIỆN
- ĐL- ĐK

BAN KIỂM SOÁT

Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của Công ty tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ Công ty, bao gồm các bộ phận:
• Đại hội đồng cổ đông;
• Hội đồng quản trị;
• Ban kiểm soát;
• Ban Tổng Giám đốc;
• Khối chuyên môn nghiệp vụ.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

NHÀ MÁY 
HÓA CHẤT

NHƠN TRẠCH
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,

CƠ CẤU TỔ CHỨC (TT)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH

BAN KIỂM SOÁT

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:
• Đại hội đồng cổ đông;
• Hội đồng quản trị;
• Ban kiểm soát;
• Tổng Giám đốc.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

01

Tên công ty con : Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam

Địa chỉ : KCN Công nghiệp Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại : (020) 3863488 – 3863161

Giá gốc : 41.807.143.278 đồng

Tỷ lệ góp vốn : 65,05%

Lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh chính

:
Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phốt pho vàng và các hoạt động dịch vụ 
có liên quan đến sản phẩm phốt pho vàng

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty con

Đơn vị : Khu vực

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa : Đồng Nai

Nhà máy Hóa chất Đồng Nai : Đồng Nai

Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 : Đồng Nai

Chi nhánh Tân Bình : Tp.Hồ Chí Minh

Mỏ Bauxit Bảo Lộc : Lâm Đồng

Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch : Đồng Nai

02 Các đơn vị trực thuộc
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ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

• Xây dựng và giữ vững thương hiệu, đồng thời mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác 
mà Công ty đang có ưu thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài, vững chắc;

• Góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế 
quản lý năng động cho Công ty;

• Huy động vốn của các cá nhân, tổ chức để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp;
• Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động;
• Từng bước mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao 

động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Chiến lược trung và dài hạn của Công ty tập trung vào 2 chiến lược chính:
-   Chiến lược thị trường: Khai thác thị trường theo chiều rộng và chiều sâu. Cụ thể:
 • Phát triển mạng lưới địa lý, mạng lưới phân phối đối với những sản phẩm hiện có;
 • Phát triển thêm khách hàng ở thị phần hiện tại.
-   Chiến lược sản phẩm: Tập trung nghiên cứu phát triển, đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu 
thị trường. Tạo sự khác biệt thông qua năng lực cốt lõi: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO về môi trường.



Đối với vấn đề CBCNV, NLĐ
Nhân lực là nền tảng, là cốt lõi để vận hành một bộ máy doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững bên cạnh định 
hướng chiến lược đúng đắn còn phải có nguồn nhân lực chất 
lượng, đặc biệt là những tổ chức kinh doanh có ngành nghề đặc 
thù như Công ty. Trong suốt chặng đường 40 năm qua, Công 
ty luôn chú trọng khuyến khích công tác đào tạo, tự học hỏi để 
nâng cao tay nghề cho từng cá nhân. Bên cạnh đó, Công ty còn 
thường xuyên tổ chức, phát động các phong trào vui chơi, văn 
nghệ giải trí góp phần tạo mối liên kết bền chặt giữa các nhân 
viên với nhau

Đối với cổ đông
Tối đa hóa lợi ích cổ đông luôn là 
tôn chỉ hoạt động của Công ty. Theo 
đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn thực 
hiện chi trả cổ tức nếu kết quả kinh 
doanh năm có lãi, thực hiện đầy đủ 
các nghĩa vụ thuế, minh bạch thông 
tin trên thị trường chứng khoán

Đối với khách hàng và đối tác
Phương châm trong quan hệ giữa CSV với khách hàng và đối 
tác là tôn trọng cùng hợp tác. Tinh thần tôn trọng thể hiện qua 
việc mang đến cho khách hàng và đối tác những sản phẩm chất 
lượng; Hài hòa được công dụng của sản phẩm với sự an toàn khi 
sử dụng của khách hàng và đối tác.

Đối với 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. Công ty không 
ngừng đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất tiên tiến, giảm thiểu 
các chất thải phát sinh, 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. Bên cạnh đó, Công ty 
còn tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi 
trường cho CBCNV, NLĐ trong Công ty như: tổ chức hoạt động 
trồng cây, nhặt rác và tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, 
huấn luyện an toàn sử dụng hóa chất trong sản xuất.

Đối với xã hội, cộng đồng
Xã hội và cộng đồng ổn định là nền tảng sự phát triển bền vững 
của mọi tổ chức trong nền kinh tế. Hiểu được điều đó, Ban lãnh 
đạo cùng toàn thể CBCNV, NLĐ luôn tích cực tham gia vào các 
hoạt động xã hội nhằm góp phần chung tay xây dựng một cộng 
đồng phát triển, tiến bộ thông qua các hoạt động thiện nguyện. 
Công ty nhận thức trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 
không chỉ là những hoạt động tài trợ tài chính mà còn là ý thức 
đảm bảo môi trường sống sạch và an toàn, không gây nguy hại 
đến cộng đồng và môi trường

ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN (TT)

CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG
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RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

Phân ngành Hóa chất cơ bản trong ngành công nghiệp hóa chất đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp 
nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Theo đó, biến động vĩ mô sẽ có 
tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Rủi ro lãi suất
Những tháng đầu năm 2018, lãi suất cho vay không có nhiều biến động. Bắt đầu từ quý III lãi suất cho vay có 
xu hướng tăng mạnh và kéo dài đà tăng trưởng sang các tháng còn lại của năm 2018. Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam dự báo lãi suất năm 2019 sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng. 
Công ty chủ yếu sử dụng nợ vay ngắn hạn để tạo đòn bẩy nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ 
trọng tổng nợ vay trong tổng nguồn vốn của Công ty đang có xu hướng giảm dần trong 04 năm trở lại đây, 
duy trì lần lượt ở các mức 20,79% (năm 2015), 15,55% (năm 2016), 11,46% (năm 2017) và 8,62% (năm 2018). Xu 
hướng giảm dần nợ vay cùng với chính sách bình ổn thị trường vĩ mô của Chính phủ nên biến động lãi suất 
ngắn hạn ảnh hưởng không nhiều đến chi phí lãi vay của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, hiện tại Công ty đang mở rộng công suất và di dời các nhà máy nên sẽ cần nguồn vốn dài hạn huy 
động từ các tổ chức tài chính. Với những dự báo gia tăng lãi suất từ Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì Công 
ty sẽ đưa ra những phương án phòng ngừa rủi ro phù hợp với nhu cầu vay thực tế và diễn biến chung của thị 
trường lãi suất.

Rủi ro tỷ giá
Một trong những điểm yếu lớn nhất của ngành hóa chất Việt Nam là khả năng cung ứng nguyên liệu đầu vào 
còn yếu, do vậy, phần lớn nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa chất đều phải nhập khẩu nên bị ảnh hưởng rất 
lớn từ biến động tỷ giá. 
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng, áp lực tăng tỷ giá USD/VND năm 2019 có thể không quá lớn. 
Tuy nhiên với diễn biến khó lường của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung thì diễn biến tỷ giá sẽ còn nhiều 
biến động.
Công ty nhập khẩu toàn bộ Lưu huỳnh, BaCl2.2H2O và Muối công nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Đây là những nguyên liệu quan trọng trong quá trình sản xuất Xút – Clo và Acid Sulfuric (H2SO4) 
– sản phẩm chính của Công ty. Theo đó, tỷ giá biến động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm. Để 
đối phó với những diễn biến phức tạp của thị trường, Công ty có chính sách dự trữ nguồn nguyên liệu ít nhất 
3 tháng và lưu trữ tại các nhà máy, đơn vị trực thuộc

RỦI RO KHÁC
Bất cứ doanh nghiệp nào trong thị trường cũng chịu sự chi phối của Pháp luật Việt Nam, điển hình như Luật 
Doanh nghiệp. Bên cạnh đó Công ty hiện đang niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí 
Minh nên Công ty cũng phải chịu sự quản lí của Luật Chứng khoán, quy định tại Sở và cơ quan ban ngành 
có liên quan. Hơn thế nữa Công ty đang hoạt động trong ngành hóa chất nên còn phải chịu sự chi phối lớn từ 
Luật Bảo vệ môi trường và các quy định liên quan khác. Bất cứ một thay đổi nào trong các quy định trên đều 
sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Công ty luôn chủ động cập nhật và theo dõi các chính sách, chủ trương mới của nhà nước, luật pháp và thông 
lệ quốc tế để đưa ra mục tiêu, kế hoạch phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty
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RỦI RO NGÀNH

Rủi ro công nghệ sản xuất
Hệ thống máy móc kỹ thuật của ngành hóa chất phần lớn chỉ ở mức độ trung bình 
khá so với một số nước trong khu vực nên năng suất của ngành chưa cao và giá trị 
gia tăng còn thấp. 
Để khắc phục được điểm yếu này hàng năm Công ty luôn dành một khoản chi vào 
đầu tư vào nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất.
Rủi ro năng lượng
Đối với Công ty, giá vốn hàng bán không chỉ phụ thuộc vào giá nguyên vật liệu mà 
còn phụ thuộc vào giá điện vì phần lớn các sản phẩm hóa chất chính của Công ty 
dựa trên công nghệ điện phân, lò điện. Trong dài hạn, Công ty đối mặt với rủi ro giá 
điện tăng cao do kế hoạch tăng giá điện theo từng lộ trình của Chính phủ. 
Giá năng lượng tăng làm chi phí giá vốn Công ty tăng. Để hạn chế một phần tác 
động làm giảm lợi nhuận Công ty thực hiện chính sách: Thực hành tiết kiệm điện 
năng tiêu thụ và duy trì quan hệ khăng khít với khách hàng để có thể điều chỉnh giá 
sản phẩm một phần để bù đắp cho việc chi phí tăng.
Rủi ro tiêu thụ
Sản phẩm của Công ty mặc dù là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất 
như: thực phẩm, phân bón, giặt tẩy, xử lý nước… nhưng Công ty phải chịu sự cạnh 
tranh rất lớn từ sản phẩm cùng loại của các công ty sản xuất trong nước và Trung 
Quốc. Ngoài ra, các công ty trong ngành giấy và may mặc (02 ngành sử dụng hóa 
chất lớn nhất) cũng đang bắt đầu đầu tự sản xuất để tự cung cấp nhu cầu hóa chất.
Cạnh tranh cùng với xu hướng khép kín chuỗi giá trị ảnh hưởng đến tiêu thụ sản 
phẩm của Công ty. Để giữ sản lượng tiêu thụ, Công ty luôn nỗ lực duy trì quan hệ 
bạn hàng lâu năm với khách hàng, cung ứng ra thị trường những sản phẩm chất 
lượng với giá thành hợp lý.

Rủi ro mở rộng quy mô sản xuất
Đặc thù ngành sản xuất kinh doanh các sản phẩm hóa chất cơ bản có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nên 
các địa phường hầu như hoàn toàn không chấp nhận cấp phép đầu tư mở rộng và đầu tư mới. Trong giai đoạn 
hiện nay, Công ty đang tiến hành di dời 3 nhà máy tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 nên việc tìm kiếm được vị 
trí hợp lý để di dời là điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên năm 2018, Công ty bằng nỗ lực đã tìm và ký kết được 
hợp đồng thuê đất tại KCN Nhơn Trạch 6 là địa điểm để di dời.

RỦI RO (TT)

Rủi ro môi trường

Ngành công nghiệp hóa chất là ngành có nhiều rủi ro đặc thù, đặc biệt là rủi ro về ô nhiễm môi trường. Do 
vậy, các chính sách, quy định quản lý của nhà nước đối với ngành cũng chặt chẽ hơn.

Công ty rất quan tâm về vấn đề bảo vệ mội trường. Trong năm 2018, Công ty đưa ra dự án mua sắm hệ thống 
quan trắc khí thải tự động tại Nhà máy hóa chất Biên Hòa, Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 để theo dõi lượng 
khí thải ra môi trường và có những điều chỉnh kịp thời, hợp lí
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PHẦN II
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM



24 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ANNUAL REPORT | 25

Trong bối cảnh cơ sở vật chất đang trong kế hoạch di dời, Công ty vẫn có thể đạt tăng trưởng doanh thu và lợi 
nhuận khả quan cho thấy quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể CB – CNV 
của Công ty. Cụ thể, kết quả kinh doanh trong năm của Công ty:
Doanh thu thuần tăng 8,33% so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu từ tăng giá bán do áp lực tăng giá nguyên 
vật liệu. Cụ thể:
• Sản phẩm Xút: Năm 2018, sản lượng xút (quy về 100% NaOH) tương đương năm 2017, nhưng do giá bán 

bình quân tăng 25%, làm cho kết quả doanh thu từ xút đạt 369 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 
2017.

• Sản phẩm Axit Sunfuric: Sản lượng Axit Sunfuric tăng 6.539 tấn. Theo đó, doanh thu từ Axit Sunfuric đạt 
127 tỷ đồng, tăng 13,39%.

• Sản phẩm Axit Clohydric: Giá HCl giảm 14% và sản lượng giảm 3% nên doanh thu chỉ đạt 106 tỷ đồng, 
giảm 16,2%.

• Sản phẩm khác: các sản phẩm khác đạt 98.090 tấn, tương ứng với mức doanh thu 380 tỷ đồng, tăng 8,88% 
so với cùng kỳ năm 2017.

Lợi nhuận gộp: Do hầu hết giá nguyên liệu đầu vào đều tăng, trong khi khả năng tăng giá bán tương xứng với 
mức tăng nguyên vật liệu không cao nên Lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 1,81%.
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: tăng 5,93% chủ yếu đến từ khoản lãi tiền gửi năm 2018 tăng 5% so với 
năm 2017. Cuối năm 2018, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ tiền gửi có kỳ hạn trong ngân hàng của Công 
ty tăng gấp 2,3 lần so với năm 2017. Theo đó cuối năm 2018, Công ty nhận được tiền lãi từ khoản tiền gửi này. 
Lợi nhuận khác: năm 2018 lợi nhuận khác được cải thiện từ mức âm 2.272 triệu đồng lên 10.405 triệu đồng. 
Nguyên nhân, Công ty phát sinh thêm thu nhập từ bồi thường giải phóng mặt bằng tại chi nhánh Tân Bình và 
thu nhập từ thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu 2017 2018 Tăng/Giảm 
2018

1 Doanh thu thuần 1.465.857 1.588.027 8,33%

2 Lợi nhuận gộp 415.972 423.496 1,81%

3 Lợi nhuận hoạt động tài chính 19.936 21.120 5,93%

4 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 310.522 308.132 (0,78%)

5 Lợi nhuận khác (2.272) 10.405 -

6 Lợi nhuận trước thuế 308.250 318.538 3,34%

7 Lợi nhuận sau thuế 245.793 254.255 3,44%

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) 4.971 5.245 5,51%

ĐVT:  Triệu đồng

Năm 2018 là năm trong giai đoạn 2018 
– 2020 thực hiện di dời 3 Nhà máy 
trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 
sang Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, 
tỉnh Đồng Nai. Cụ thể là: 
• Nhà máy Hóa chất Biên Hòa;
• Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2;
• Nhà máy Hóa chất Đồng Nai.
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CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2017

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

STT Tên công trình, dự án
Vốn đầu tư 

(Tổng mức 
đầu tư)

Tiến độ thực hiện

1

Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 
tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện 
phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên 
Hòa

135.538

Gói thầu cung cấp thiết bị chính đã 
hoàn thành phần giao hàng. Đang 
triển khai thực hiện thi công xây 
dựng, lắp đặt.

2
Đầu tư mua sắm thiết bị lẻ năm 2017 tại 
Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 và Nhà máy 
Hóa chất Đồng Nai

6.265  Đã quyết toán dự án hoàn thành 

3

Thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp 
Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai 
(tổng vốn đầu tư theo Quyết định phê 
duyệt điều chỉnh dự án số 09/QĐ-HĐQT 
ngày 04/01/2019 của Hội đồng quản trị)
 

408.345
 Đã ký hợp đồng thuê đất và thanh 
toán 30% giá trị hợp đồng 

4
Cải tạo cơ sở hạ tầng tại Chi nhánh Tân 
Bình

3.900  Đã hoàn thành quyết toán dự án 

5
Mua sắm thiết bị lẻ năm 2017 tại Nhà máy 
Hóa chất Biên Hòa

9.680  Đã hoàn thành quyết toán dự án 

CÁC DỰ ÁN MỚI NĂM 2018

STT Tên công trình, dự án
Vốn đầu tư 

(Tổng mức 
đầu tư)

Tiến độ thực hiện

1
Mua sắm hệ thống quan trắc khí thải tự 
động tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa và 
Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2

9.134

Đã lựa chọn được nhà thầu gói thầu 
số 1 "Hệ thống quan trắc khí thải tự 
động" và triển khai thực hiện hợp 
đồng 

2
Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy 
Hóa chất Đồng Nai và Văn phòng Công ty

2.620
Đang triển khai thực hiện lựa chọn 
nhà thầu. 

2.1 Máy nén trục vít

2.2 Bơm chân không vòng nước

2.3 Thiết bị đo và phân tích khí thải

2.4 Xe đưa rước công nhân 29 chỗ ngồi

4 Hệ thống chỉnh lưu 20 KA/520 VDC 46.647
Đã hoàn thành gói thầu tư vấn lập 
báo cáo nghiên cứu khả thi 

5
Mua sắm Thiết bị phản ứng sản xuất PAC 
tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

6.135
Đang triển khai thực hiện lựa chọn 
nhà thầu 

6
Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy 
Hóa chất Biên Hòa

18.827
Đang triển khai thực hiện lựa chọn 
nhà thầu 

CÁC DỰ ÁN KẾ HOẠCH NĂM 2019
1. Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch
2. Hệ thống thiết bị lọc sóng hài
3. Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà 
máy Hóa chất Biên Hòa: 

• Thanh đồng và dao cắt một chiều kết 
nối hệ thống chỉnh lưu 16KA, BM2.7
• Dao cắt trung thế 22 KV

ĐVT:  Triệu đồng

ĐVT:  Triệu đồng
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STT Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Thực hiện 2018 % tăng giảm

1 Tổng tài sản 1.088.827 1.127.793 3,58%

2 Doanh thu thuần 1.465.857 1.588.027 8,33%

3 Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ 415.972 423.496 1,81%

4 Lợi nhuận khác (2.272) 10.405 -

5 Lợi nhuận trước thuế 308.250 318.538 3,34%

6 Lợi nhuận sau thuế 245.793 254.255 3,44%

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) 4.971 5.245 5,51%

ĐVT:  Triệu đồng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán 
nhanh của Công ty giảm nhẹ so với năm 2017 
và lần lượt đạt 3,71 lần và 2,46 lần. Theo đó, 
Công ty luôn đảm bảo các nghĩa vụ thanh 
toán. Mặc dù hệ số khả năng thanh toán của 
Công ty khá cao nhưng Công ty vẫn đang sử 
dụng hiệu quả vốn lưu động.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số cơ cấu vốn của Công ty tăng nhẹ so với 
năm 2017 và lần lượt đạt 25,30% và 34,83%. 
Đối với một công ty sản xuất thì tỷ lệ sử dụng 
nợ của Công ty khá thấp. Trong điều kiện thị 
trường lãi suất còn nhiều rủi ro tiềm ẩn, việc 
chủ yếu dùng vốn chủ sở hữu sẽ giúp Công ty 
giảm được áp lực trả nợ. 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

STT Chỉ tiêu tài chính ĐVT 2017 2018

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 3,74 3,71 

2 Hệ số thanh toán nhanh Lần 3,00 2,46 

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 24,79% 25,30%

2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 34,00% 34,83%

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

1 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,23 4,75

2 Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,40 1,43

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 16,77% 16,02%

2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 32,08% 30,61%

3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 23,40% 22,94%

4 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 21,18% 19,40%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Hệ số vòng quay hàng tồn kho đạt 4,75 vòng, số ngày tồn 
kho tăng 7 ngày so với cùng thời điểm năm 2017. Mức 
tăng này đến từ tăng giá trị hàng tồn kho từ số lượng 
(chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất 2019) và giá mua (giá 
nguyên vật liệu đến cuối năm 2018 vẫn ở mức cao). 
Hệ số vòng quay tổng tài sản đạt 1,43 vòng, tăng so với 
mức 1,40 vòng năm 2017. Quan sát hệ số trong tương 
quan doanh thu của Công ty tăng trưởng 8% cho thấy 
hiệu quả đầu tư tài sản của Công ty khá cao.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty đều giảm 
so với năm 2017, nhưng vẫn cao hơn trung bình ngành. 
Tổng kết năm 2018, mặc dù các chỉ tiêu doanh thu và lợi 
nhuận của Công ty đều tăng trưởng khá nhưng chi phí 
cũng tăng tương ứng. Trong trung hạn và dài hạn khi việc 
di dời nhà máy hoàn thành và giá nguyên vật liệu ổn định 
thì doanh thu và lợi nhuận sẽ được cải thiện.
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STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước 28.731.000 287.310.000.000 65,00%

II Cổ đông trong nước 6.572.356 65.723.560.000 14,87%

1 Cá nhân 6.402.299 64.022.990.000 14,48%

2 Tổ chức 170.057 1.700.570.000 0,39%

III Cổ đông nước ngoài 8.896.644 88.966.440.000 20,13%

1 Cá nhân 456.870 4.568.700.000 1,04%

2 Tổ chức 8.439.774 84.397.740.000 19,09%

Tổng cộng 44.200.000 442.000.000.000 100,00%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Vốn điều lệ    :  442.000.000.000 VND
Số lượng cổ phiếu đã phát hành :  44.200.000 cổ phiếu
Mệnh giá    :  10.000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu phổ thông   :  44.200.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :  44.200.000
Số lượng cổ phiếu quỹ   :  0 cổ phiếu

CỔ PHẦN

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 28/12/2018

STT Cổ đông lớn Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu

1 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 28.731.000 65,00%

2
Vietnam Investment Property Holdings 
Limited

3.037.894,00 6,87%

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU: KHÔNG CÓ

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: KHÔNG CÓ

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC: KHÔNG CÓ
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PHẦN III
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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TỔ CHỨC
VÀ NHÂN SỰ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ tên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu 
tại CSV

Tỷ lệ sở hữu 
tại CSV Ghi chú

1 Lê Văn Hùng Chủ tịch HĐQT
SHCN: 2.500 cổ phần 0,006% 

SHĐD: 11.051.000 cổ phần 25,00%

2 Nguyễn Hữu Thọ
Thành viên HĐQT 

kiêm TGĐ

SHCN: 53.400 cổ phần 0,12% 

SHĐD: 8.840.000 cổ phần 20,00%

3 Phan Thanh Bình Thành viên HĐQT SHĐD: 8.840.000 cổ phần 20,00%
Bổ nhiệm ngày 
23/04/2018

4 Lê Phương Đông Thành viên HĐQT SHCN: 2.700 cổ phần 0,006%

5 Trịnh Hồng Vân Thành viên HĐQT SHCN: 3.400 cổ phần 0,008% 

6 Bùi Thị Thanh Giang Thành viên HĐQT
Miễn nhiệm 
ngày 19/04/2018

STT Họ tên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu 
tại CSV

Tỷ lệ sở hữu 
tại CSV Ghi chú

1 Nguyễn Hữu Thọ Tổng giám đốc
SHCN: 53.400 cổ phần 0,12%

SHĐD: 8.840.000 cổ phần 20,00%

2 Nguyễn Hoài Phú Phó Tổng giám đốc SHCN: 23.100 cổ phần 0,05%

3 Lê Thanh Bình Phó Tổng giám đốc SHCN: 1.700 cổ phần 0,004%

4 Lê Thị Ngọc Diệp Kế toán trưởng SHCN: 2.100 cổ phần 0,005%

5 Hoàng Minh Đức Phó Tổng giám đốc
Miễn nhiệm ngày 
01/09/2018

STT Họ tên Chức vụ Số lượng cổ phần sở 
hữu tại CSV

Tỷ lệ sở hữu 
tại CSV Ghi chú

1 Đỗ Thị Thoa Trưởng BKS

2 Lê Tùng Lâm Thành viên SHCN: 1.500 cổ phần 0,003%

3 Nguyễn Thị Minh Hà Thành viên
Bổ nhiệm ngày 
23/04/2018

4 Lê Thúy Mai Thành viên
Miễn nhiệm ngày 
19/04/2018

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

1 Phan Thanh Bình Thành viên HĐQT 23/04/2018  

2 Bùi Thị Thanh Giang Thành viên HĐQT 19/04/2018

3 Hoàng Minh Đức Phó TGĐ 01/09/2018

4 Nguyễn Thị Minh Hà Kiểm soát viên 23/04/2018

5 Lê Thúy Mai Kiểm soát viên 19/04/2018

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIỂM SOÁT

NHỮNG THAY ĐỔI NHÂN SỰ

SHCN: SỞ HỮU CÁ NHÂN

SHĐD: SỞ HỮU ĐẠI DIỆN

SHCN: SỞ HỮU CÁ NHÂN

SHĐD: SỞ HỮU ĐẠI DIỆN
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ÔNG NGUYỄN HỮU THỌ 
TỔNG GIÁM ĐỐC
Số CMND: 086059000012     Ngày sinh: 16/09/1959
Nơi sinh: tỉnh Vĩnh Long     Quê quán: Vĩnh Long
Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú  : 180/12A Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP. HCM
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hóa Đại học Bách Khoa TP.HCM
      Cử nhân Ngoại ngữ Anh Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Chức vụ đang nắm giữ : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất  
      Cơ bản miền Nam.
Quá trình công tác: 

  1987 – 2005    : Nhân viên, Phó phòng, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV  
      Hóa chất Cơ bản miền Nam
  2005 – 2013     : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản miền Nam
  01/2014 - nay  : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam

Sở hữu cá nhân  : 53.400 cổ phần, chiếm 0,12%
Đại diện Tập đoàn   : 8.840.000 cổ phần, chiếm 20%
Hóa chất Việt Nam  

ÔNG LÊ THANH BÌNH 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Số CMND:  022525824  Ngày sinh: 31/12/1972
Nơi sinh: Tỉnh Phú Thọ  Quê quán: Tp. Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú  : 588 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. HCM
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Mở Bán công Tp.Hồ Chí Minh
Chức vụ đang nắm giữ : Phó Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam, Thành viên  
      HĐQT CTCP Phốt pho Việt Nam.
Quá trình công tác: 

  10/1995 – 2001: Nhân viên Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam
  2001 – 12/2013: Phó Phòng; Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty TNHH   
      MTV  Hóa chất Cơ bản miền Nam
          01/2014 -04/2015: Thành viên HĐQT; Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh CTCP   
      Hóa chất Cơ bản Miền Nam
    04/2015 - nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Sở hữu cá nhân  : 1.700 cổ phần, chiếm 0,004%
 

ÔNG NGUYỄN HOÀI PHÚ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Số CMND:  020791888  Ngày sinh: 01/11/1960
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh  Quê quán: Tỉnh Long An
Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú  : 322/4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán Đại học Kinh tế Tp.HCM
Chức vụ đang nắm giữ : Phó Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam, Thành viên  
      HĐQT CTCP Phốt pho Việt Nam
Quá trình công tác: 
       03/1982 –12/1994: Nhân viên, Kế toán trưởng Nhà máy Hóa chất Tân Bình
      12/1994 – 12/2013: Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất  
     Cơ bản miền Nam
                01/2014 - nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam
Sở hữu cá nhân  : 23.100 cổ phần, chiếm 0,05%

BÀ LÊ THỊ NGỌC DIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Số CMND:  021630433  Ngày sinh: 17/03/1965
Nơi sinh: Tp. Hà Nội   Quê quán: Tp. Hà Nội
Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú  : 68 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế vật tư Đại học Kinh tế Tp.HCM
Chức vụ đang nắm giữ : Kế toán trưởng CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam, Trưởng Ban Kiểm  
      soát CTCP Phốt pho Việt Nam
Quá trình công tác: 
           Trước năm 2011 : Nhân viên, Phó Trưởng phòng KTTC, Trưởng phòng KTTC Công ty  
      Hóa chất Cơ bản Miền Nam
       08/2011 – 12/2013 : Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản miền Nam
   01/2014 - nay : Kế toán trưởng CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam
Sở hữu cá nhân  : 2.100 cổ phần, chiếm 0,005%
 

TỔ CHỨC
VÀ NHÂN SỰ

SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
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TỔ CHỨC
VÀ NHÂN SỰ

CƠ CẤU NGƯỜI LAO ĐỘNG

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

A Theo trình độ 750 100% 

1. Đại học 197 26,27%

2. Cao đẳng 163 21,73%

3. Phổ thông 390 52,00%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 750  100%

1. Toàn thời gian 624 83,20%

2. Bán thời gian 126 16,80%

C Theo giới tính 750 100% 

1. Nam 595 79,33%

2. Nữ 155 20,67%

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

THỜI GIAN LÀM VIỆC

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO  

VÀ TUYỂN DỤNG

Chế độ làm việc dành cho người lao động được thực hiện đúng theo Luật lao 
động và các quy định của Pháp luật. Công ty xây dựng một môi trường làm 
việc thân thiện và bình đẳng, góp phần tạo ra lực đẩy gia tăng năng suất. Đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, giúp cán bộ công nhân viên có việc 
làm thoải mái, tiện nghi để phát huy tối đa tính sáng tạo, từ đó nâng cao hiệu 
suất lao động góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Nhằm hạn chế tối 
đa những rủi ro trong quá trình sản xuất, lực lượng lao động trực tiếp được 
trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, các nguyên tắc an toàn lao 
động được tuân thủ nghiêm ngặt

Thời gian làm việc được thực hiện đúng theo Quy định của pháp luật: 8 giờ 
mỗi ngày, 40 giờ trong 1 tuần. Đồng thời, với những khoảng thời gian được 
tăng cường để thực hiện những đơn hàng lớn theo hợp đồng và để đáp ứng 
phù hợp với yêu cầu của kế hoạch đề ra, Ban lãnh đạo đã linh động trong 
việc sắp xếp số lượng nhân viên làm tăng ca nhưng vẫn dựa trên tự nguyện 
của công nhân. Thời gian làm thêm giờ không quá 4 giờ trong 1 ngày, 30 giờ 
trong 1 tháng và 200 giờ trong 1 năm. Thời gian nghỉ trong ca bình thường 
là 30 phút và ca đêm là 45 phút.
Bên cạnh đó, Công ty cũng có những chính sách phù hợp để đảm bảo quyền 
lợi và sức khỏe công nhân như: Được thanh toán tiền tàu xe khi nghỉ phép 
năm để đi thăm gia đình, người thân (mỗi năm 1 lần) bằng phương tiện giao 
thông công cộng nếu có đủ chứng từ thanh toán hợp lệ; Nghỉ lễ, tết, thai sản, 
ốm đau theo đúng quy định và thực tế sức khỏe….

Tùy môi trường và công đoạn sản xuất mà người lao động được trang bị bảo 
hộ lao động cần thiết, nhằm hạn chế thấp nhất mức tác động của nguyên 
liệu đến sức khỏe công nhân, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm. Công 
ty luôn đảm bảo môi trường lao động an toàn cho người lao động.

Công ty tuyển dụng nhân sự dựa trên hình thức đánh giá năng lực, kinh 
nghiệm và kỹ năng phù hợp cho từng vị trí. Trân trọng sự đa dạng và đề cao 
các cơ hội công bằng, không phân biệt giới tính, tôn giáo hay quốc tịch v.v...
Đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên: Công ty khuyến khích và tạo điều 
kiện cho đội ngũ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mình trong 
công việc. Công ty chú trọng vào các khoá đào tạo, huấn luyện ở tất cả các 
lĩnh vực để cải tiến chất lượng, nâng cao chuyên môn và phát huy tiềm năng 
sẵn có ở mỗi vị trí công việc. Xác định việc đào tạo là nguồn lực đầu tư và 
phát triển lâu dài, Công ty đã rất quan tâm và xây dựng các cơ chế chính 
sách, quy chế, quy định đào tạo để khuyến khích CBCNV, NLĐ nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Kết hợp tốt giữa các hình thức đào tạo nội 
bộ, đào tạo bên ngoài; đào tạo ngắn hạn và đào tạo dài hạn. Có chính sách 
khen thưởng để động viên, khuyến khích CBCNV, NLĐ tự học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
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BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Nguyên vật liệu, năng lượng đóng vai trò quan trọng trong việc 
sản xuất kinh doanh của Công ty. Nguyên vật liệu, năng lượng 
chính dùng cho sản xuất của Công ty bao gồm: Muối công 
nghiệp (NaCl), Cát trắng, Lưu huỳnh (S), Phốt pho vàng (P4), 
Quặng bô xít, BaCl2.2H2O, điện…. 
Đối với nguyên vật liệu: Cát trắng, Phốt pho vàng, Quặng Bô 
xít là những nguyên liệu trong nước sẵn có không phải nhập 
khẩu, 12% muối công nghiệp được mua từ các doanh nghiệp 
trong nước, 88% còn lại nhập khẩu từ nước ngoài. Riêng với lưu 
huỳnh và BaCl2 .2H2O Công ty nhập khẩu toàn bộ. 
Đối với các nguyên liệu sẵn có: Công ty có nguồn cung ứng ổn 
định là những nhà cung cấp uy tín trên thị trường. Bên cạnh đó, 
Công ty có lợi thế là có công ty con và xí nghiệp trực thuộc sản 
xuất phốt pho và khai thác bô xít nên cũng thuận lợi cho Công 
ty trong việc sử dụng nguồn nguyên liệu này.
Đối với nguyên liệu nhập khẩu: Công ty nhập khẩu chủ yếu 
nguồn hàng từ Ấn Độ, Úc, Trung Đông, Nga, Singapore…
Đối với năng lượng: năng lượng lớn nhất trong quá trình sản 
xuất của Công ty là điện, được dùng trong các khâu điện phân, 
chiếm hơn 40% giá thành sản phẩm. EVN là nhà cung cấp toàn 
bộ điện cho quá trình sản xuất của Công ty.

Đặc thù sản xuất của Công ty là sản phẩm 
của Nhà máy này lại là nguyên liệu đầu 
vào của Nhà máy khác hay sản phẩm khác 
trong cùng Công ty, chuỗi khép kín này 
sẽ giúp tiết kiệm chi phí và tăng tính chủ 
động. Tuy nhiên, nếu sản phẩm đầu vào 
của Nhà máy có vấn đề về chất lượng sẽ 
tạo tác động kép đến toàn bộ chuỗi giá trị. 
Theo đó, Công ty đã chủ động xây dựng 
hệ thống quản lý chất lượng cho từng sản 
phẩm tại từng khâu nhằm giám sát chặt 
chẽ chất lượng.
Năm 2018, Công ty đầu tư bình điện phân 
công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm 
thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà 
máy Hóa chất Biên Hòa, dự kiến đưa vào 
sử dụng từ quý III năm 2019 công suất Xút 
- Clo sẽ tăng 10%. Trang thiết bị mới sẽ 
giúp hạn chế rủi ro xảy ra, đảm bảo được 
chất lượng.

Đối với hoạt động sản xuất
• Đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc khí 

thải tự động tại Nhà máy Hóa chất Biên 
Hòa và Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2. 

• Nhanh chóng thực hiện công tác di dời 
các nhà máy để giảm thiểu chi phí xử lý 
chất thải, hạn chế ô nhiễm môi trường, 
đồng thời có thể mở rộng sản xuất.

• Thực hiện đầy đủ công tác theo dõi, 
quan trắc, đo đạc và quản lý các chỉ tiêu 
môi trường.

• Thực hiện cải tạo, cải tiến công nghệ 
và thiết bị lạc hậu trong sản xuất để cắt 
giảm bớt nguồn phát tán ô nhiễm.

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Đối với hoạt động xử lý chất thải
• Nước thải được thu gom và xử lý đạt chuẩn A QCVN 40:2011/

BTNMT hoặc theo quy định của Khu công nghiệp trước khi 
đấu nối vào hệ thống nước thải của Khu công nghiệp.

• Khí thải được thu gom và xử lý đạt chuẩn B QCVN 19:2009/                
BTNMT trước khi thải ra môi trường

• Chất thải rắn được phân loại và áp dụng cách xử lý theo quy 
định tại Nghị định 38/2015/ NĐ-CP về việc quản lý chất thải 
và phế liệu và các Thông tư hướng dẫn liên quan.

• Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại tại nguồn và 
chuyển về kho lưu riêng biệt, đảm bảo đúng theo quy định tại 
Thông tư 36/2015/BTNMT về quản lý chất thải nguy hại, định 
kỳ giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 
đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư 36/2015/BTNMT về 
quản lý chất thải nguy hại.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao 
động
Công ty thực hiện ký kết hợp đồng lao động và chi 
trả lương cho người lao động đúng theo quy định của 
pháp luật và theo đúng quy chế nội bộ về nhân sự 
của Công ty, người lao động làm thêm giờ sẽ có chính 
sách. Do đặc thù ngành nghề kinh doanh tác động lớn 
đến sức khỏe con người nên công tác chăm sóc sức 
khỏe người lao động rất được quan tâm. Cụ thể:
• Các chế độ bảo hiểm như Bảo hiểm xã hội, Bảo 

hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn cho người lao động đã 
được Công ty thực hiện tốt. 

• Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và 
thực hiện các chế độ khác về an toàn lao động 
theo quy định của Nhà nước.

• Thực hiện tốt các nội dung đào tạo nâng cao tay 
nghề kết hợp với huấn luyện an toàn và vệ sinh 
lao động.

STT Năm Mức lương bình quân

1 2010 6.470.000 

2 2011 8.000.000 

3 2012 8.510.000 

4 2013 9.340.000 

5 2014 12.000.000 

6 2015 14.210.000 

7 2016 15.000.000 

8 2017 16.490.000 

9 2018 17.500.000 

Có thể thấy thu nhập bình quân từ lương của 
người lao động của Công ty qua các năm đều 
tăng trưởng liên tục, mức tăng trưởng kép 
CAGR là 11,69%/năm.

CHÍNH SÁCH NHẰM ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

MỨC LƯƠNG BÌNH QUÂN

Thu nhập bình quân từ lương của người lao 
động qua các năm (đồng/tháng/người)

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG 
ĐỒNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Kinh tế phát triển bền vững phải đi song hàng với việc cân bằng các giá trị môi trường – xã hội, “phát triển bền 
vững” là mục tiêu quan trọng trong hoạt động của Công ty. Theo đó, Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên 
luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhằm góp phần chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển, 
tiến bộ như: thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, thăm và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tổ chức các chuyến đi về nguồn để CBCNV, NLĐ 
vừa có cơ hội thư giãn nhân các dịp lễ vừa có dịp nâng cao ý thức và trách nhiệm với cộng đồng.
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PHẦN IV
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

SẢN XUẤT KINH DOANH 
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2018

Môi trường kinh doanh ngành hóa chất năm 2018 bị ảnh hưởng không nhỏ từ diễn biến căng thẳng kinh tế 
thương mại thế giới cũng như một số tác động từ chính sách và quy định hiện hành, đặc biệt là tình trạng khó 
khăn về nguyên liệu đầu vào. Một số diễn biến giá nguyên liệu quan trọng như:
• Giá lưu huỳnh bình quân 10 tháng đầu năm 2018 tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Giá muối công nghiệp năm 2018 tăng mạnh. Đầu năm 2018, giá muối về nhà máy đã tăng 50% so với 
cùng kỳ năm 2017.
Bên cạnh đó, hệ thống máy móc kỹ thuật của ngành hóa chất vẫn đang ở mức độ trung bình khá so với một số 
nước trong khu vực nên năng suất của ngành chưa cao và giá trị gia tăng còn thấp.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT NĂM 2018

STT Chỉ tiêu TH 2018 KH 2018 TH/KH

1 Tổng doanh thu tiêu thụ hợp nhất 1.588 1.362 116,59%

2 Tổng khoản nộp ngân sách riêng (Công ty mẹ) 197 130 151,54%

3 LNTT riêng (Công ty mẹ) 318 283 112,37%

4 Cổ tức 36% (*) 20% 180,00%
 

(*) Mức chi trả cổ tức này sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Từ số liệu có thể thấy tất cả các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của Công ty đều đạt kế hoạch đề ra. Trong 
bối cảnh môi trường kinh doanh không quá thuận lợi và kế hoạch di dời các nhà máy tại KCN Biên Hòa 
1 vẫn chưa hoàn thành, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ phù hợp từ cuối năm 
2017. Theo đó, kết thúc năm 2018 kết quả kinh doanh Công ty đạt được rất khả quan

ĐVT:  Triệu đồng

VỀ DOANH THU

STT Chỉ tiêu 2017 2018

1 Doanh thu bán thành phẩm 1.342.675 1.454.437

2 Doanh thu bán hàng hóa 113.172 127.337

3 Doanh thu cung cấp dịch vụ 10.010 6.252

4 Doanh thu tài chính 24.292 27.016

5 Thu nhập khác 853 13.202

 Trong cơ cấu doanh thu các mảng hoạt động của công ty, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là doanh thu từ bán 
thành phẩm đạt 1.454 tỷ đồng, tăng 8,32% so với năm 2017, các khoản doanh thu còn lại hầu như không 
biến động nhiều. 

Tuy nhiên, đáng lưu ý trong tổng doanh thu 2018 là khoản tăng lên bất thường từ Thu nhập khác. Khoản tăng 
lên này đến từ Thu nhập do bồi thường giải phóng mặt bằng tại Chi nhánh Tân Bình và thu từ thanh lý tài 
sản cố định.

STT Chỉ tiêu 2017 2018

1 Chi phí nguyên vật liệu 432.320 533.132

2 Chi phí nhân công 166.627 179.877

3 Chi phí khấu hao TSCĐ 40.799 25.520

4 Chi phí dịch vụ mua ngoài 314.616 341.159

5 Chi phí bằng tiền khác 116.462 145.723
 

Do đặc thù ngành nghề kinh doanh của Công ty là sản xuất nên chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn 
nhất, chiếm 43,51%. Năm 2018, giá trị yếu tố này tăng đến 23,32% so với năm 2017, nguyên nhân do biến động 
tăng của giá nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra, chi phí khấu hao TSCĐ giảm hơn 37,45% do Công ty thanh lý một 
số tài sản cố định và công cụ dụng cụ. Tuy số lượng lao động không biến động nhưng chi phí nhân công tăng 
nhẹ do chính sách tăng lương tối thiểu vùng và chính sách về BHXH, BHYT.

VỀ CHI PHÍ
ĐVT:  Triệu đồng



46 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ANNUAL REPORT | 47

TÌNH HÌNH

TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 %tăng/giảm

Tài sản ngắn hạn 986.052 883.212 -10.43%

Tài sản dài hạn 102.775 244.581 137.98%

Tổng tài sản 1.088.827 1.127.793 3.58%

Trong cơ cấu tài sản của Công ty, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao, bình quân 3 năm đều trên 75%. Năm 
2018, tỷ lệ này có sự sụt giảm so với các năm trước vì tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Trong năm 2018, 
Công ty thực hiện đầu tư thuê đất nhằm di dời các nhà máy tại KCN Biên Hòa 1, đầu tư thay thế bình điện 
phân DD350 và đầu tư hệ thống chính lưu 20KA/520VDC. 
Những năm gần đây tài sản cố định của doanh nghiệp đã khấu hao gần hết. Điều này hỗ trợ Công ty giảm 
đáng kể một phần chi phí khấu hao được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong kỳ giúp doanh nghiệp gia tăng 
tối đa lợi nhuận. Hiện tại Công ty đang thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa nâng cấp thiết bị mới để gia tăng 
chất lượng sản phẩm và hiệu suất công việc.
Cơ cấu tài sản ngắn hạn năm 2018 của Công ty có sự biến động mạnh: Tiền và tương đương tiền giảm hơn 
64,98%, Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 130% và Hàng tồn kho tăng 53,03%. Theo đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất 
trong Tài sản ngắn hạn là Hàng tồn kho. Tiền mặt trong năm của Công ty chi vào mua sắm nguyên vật liệu 
cần thiết phục vụ hoat động kinh doanh và gửi ngân hàng có kỳ hạn

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 %tăng/giảm

Nợ ngắn hạn 263.935 238.257 -9,73%

Nợ dài hạn 6.022 47.119 682,45%

Vốn chủ sở hữu 818.871 842.417 2,87%

Tổng nguồn vốn 1.088.827 1.127.793 3,58%

Trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty, vốn chủ sở hữu tiếp tục là chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trên 70%. 
Do đặc thù ngành nghề sản xuất hóa chất nên nhu cầu sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn để tài trợ cho hoạt 
động mua nguyên vật liệu của Công ty khá lớn. Nợ ngắn hạn qua các năm có xu hướng giảm dần về giá trị. 
Số dư ngắn hạn tại các thời điểm cuối kỳ phụ thuộc vào việc cân đối dòng tiền lưu động cùng với việc thanh 
toán các khoản vay vào thời điểm đó. 
Công ty hầu như rất hạn chế sử dụng nguồn vốn vay dài hạn. Năm 2018, Công ty bắt đầu sử dụng nguồn vốn 
vay dài hạn để phục vụ cho việc đầu tư thay mới trang thiết bị nhằm hỗ trợ gia tăng công suất nâng cao hiệu 
quả kinh doanh, cụ thể:
• Đầu tư bình điện phân thay thế bình DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa;
• Đầu tư mua sắm thiết bị lẻ năm 2019 và đầu tư lò hơi 12 tấn/giờ tại Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2.
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Công tác sản xuất kinh doanh

• Thanh lý hiệu quả các máy móc sản xuất cũ và Đầu tư thay mới trang thiết bị để chuẩn bị tốt cho công 

tác di dời.

• Trong bối cảnh lãi suất và tỷ giá khá biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro, Công ty đã Xây dựng hiệu quả kế 

hoạch tiêu thụ giúp hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra.

• Hoàn thành công tác tìm và thuê đất tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai (đã thanh toán 30% giá trị 

hợp đồng thuê). Khu đất sẽ phục vụ cho công tác di dời các nhà máy của Công ty.

• Cải tạo cơ sở hạ tầng tại Chi nhánh Tân Bình.

• Mua sắm hệ thống quan trắc khí thải tự động tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa và Nhà máy Hóa chất Tân 

Bình 2.

Cải tiến công tác nhân sự

• Công ty tiếp tục nâng cao tay nghề cho CBCNV, NLĐ thông qua hình thức đào tạo nội bộ về các kỹ năng 

tác nghiệp và sản xuất và các khóa đào tạo bên ngoài hoặc mời các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về 

đào tạo chuyên ngành quản lý, kỹ thuật, sản xuất cho CBCNV, NLĐ.  

• Công tác tuyển dụng vẫn được duy trì thường xuyên đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu lao động trực tiếp 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đối với những công đoạn sản xuất giản đơn nhằm tiết 

giảm chi phí Công ty tiếp tục tuyển dụng theo hình thức việc làm thời vụ.

• Thu nhập từ lương người lao động tiếp tục tăng trưởng, bình quân đạt 17,5 triệu đồng, tăng 6,12% so với 

năm 2017.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính Thực hiện năm 2018 Kế hoạch năm 2019 

1 Giá trị SXCN theo giá trị thực tế năm 2019 Tỷ đồng 1.629 1.590

2 Tổng doanh thu tiêu thụ hợp nhất Tỷ đồng 1.588 1.466

3 Nộp ngân sách (CSV) Tỷ đồng 197 172

4 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Tỷ đồng 319 293

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

Dự báo những thuận lợi và khó khăn năm 2019

Thuận lợi

• Các trang thiết bị đầu tư mới năm 2018 sẽ 
mang lại hiệu suất sản xuất cao hơn.

• Công ty đã tìm và thuê được đất phù hợp cho 
các nhà máy chuẩn bị di dời.

• Sản phẩm Xút (NaOH) và axit sulfuric (H2SO4) 
– sản phẩm chính của Công ty và là một trong 
những sản phẩm chủ lực trong chiến lược phát 
triển ngành hóa chất đến năm 2020.

• Từ ngày 24/12/2018, Cục Hóa chất (trực thuộc 
Bộ Công thương) đã hủy bỏ, bãi bỏ 24 thủ tục 
hành chính, công bố mới 18 thủ tục hành 
chính – đây là những thủ tục hành chính về 
xuất nhập khẩu hóa chất. Rút ngắn thủ tục sẽ 
tạo thuận lợi và tăng cường khả năng cạnh 
tranh quốc gia cho ngành.

Khó khăn

• Diễn biến giá nguyên liệu đầu vào như: lưu 
huỳnh, muối công nghiệp… vẫn đang ở mức 
cao.

• Nguyên liệu chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn 
nhập khẩu.

• Lãi suất 2019 có xu hướng tăng.
• Giá điện tăng lên mức 8,36% (tức 1.864,44 

đồng/kWh chưa bao gồm thuế VAT) từ ngày 
20/3/2019

Những giải pháp thực hiện kế hoạch 2019

• Công ty chú trọng công tác bán hàng, duy trì mối quan hệ bán hàng nên công ty luôn có một lượng 
khách hàng ổn định.

• Chất lượng sản phẩm tốt luôn được khách hàng tin cậy và đánh giá cao.
• Tìm kiếm cơ hội nhập khẩu vật tư nguyên liệu với giá cả hợp lý để hạ giá thành sản xuất, tìm kiếm 

thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có tiềm năng nhằm đảm bảo mức doanh thu và lợi 
nhuận đạt/vượt kế hoạch.

• Công ty vẫn tiếp tục dùng một số nguyên vật liệu từ thị trường nội địa để duy trì ổn định một phần 
chi phí sản xuất.

• Đầu tư bình điện phân mới thay thế bình điện phân DD350. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, sửa 
chữa, tận dụng lại bình điện phân DD350, dự kiến công suất Xút - Clo tăng 10%.
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BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

• Thực hiện xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch hành 
động OHSAS 18001:2015 của Công ty năm 2018. Công tác 
ATVSLĐ tại các đơn vị trực thuộc và toàn Công ty đạt 103% 
kế hoạch được giao. Công tác tổ chức được củng cố kiện toàn 
nhằm đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người 
lao động.

• Tổng số người lao động được huấn luyện an toàn vệ sinh lao 
động là 696 lượt người, chi phí huấn luyện 189 triệu đồng. 
Các đơn vị trực thuộc đã phân nhóm các đối tượng lao động 
theo đúng yêu cầu của Luật ATVSLĐ và tổ chức huấn luyện 
an toàn lao động cho các nhóm đối tượng.

• Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, trong 
năm 2018 Công ty đã thực hiện khám sức khoẻ cho 569 lượt 
người. Trong đó, người lao động làm công việc nặng nhọc 
độc hại được khám 02 lần/năm và khám phát hiện bệnh 
nghề nghiệp. Tổng chi phí là 1,058 tỷ đồng. 

• Huấn luyện sơ cấp cứu tai nạn cho lực lượng An toàn vệ sinh 
gồm 69 người, chi phí huấn luyện 10 triệu đồng.

• Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành đo kiểm môi trường 
lao động tại các đơn vị với tổng số mẫu đo là 839 mẫu, hầu 
như các mẫu đo đều đạt theo yêu cầu các Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về vệ sinh lao động. Chi phí thực hiện quan trắc là 
63,462 triệu đồng.

• Công tác PCCC tại các đơn vị trực thuộc tuân thủ đúng theo 
luật PCC và có phương án được cảnh sát PCCC địa phương 
phê duyệt. Các trong thiết bị PCCC được kiểm tra thường 
xuyên và thực hiện bảo dưỡng theo đúng định kỳ hàng tháng. 
Năm 2018 đã huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 96 đội viên 
chữa cháy, phổ biến kiến thức về PCCC cho 567 lượt người, 
với chi phí 74 triệu đồng.

• Công tác kiểm soát an toàn hóa chất được thực hiện chặt 
chẽ: khai báo, kiểm soát hoạt động mua bán hóa chất, hoạt 
động xuất nhập kho nguyên vật liệu…. Năm 2018, toàn đơn 
vị thực hiện thao dợt diễn tập xử lý sự cố hóa chất.

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2018
• Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018: 9.776.522.000 đồng
• Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018: 

9.452.775.000 đồng.
Tình hình thực hiện bảo vệ môi trường trong năm:
• Công tác quan trắc môi trường được thực hiện định kỳ 4 

lần/năm đối với các đơn vị sản xuất và 2 lần/năm đối với Chi 
nhánh Tân Bình. Giá trị thực hiện: 690.721.000 đồng.

• Nước thải và khí thải, chất thải rắn phát sinh được kiểm soát, 
thu gom xử lý 100% theo yêu cầu luật định.

• Kiểm soát và xử lý nước thải và khí thải đạt yêu cầu các quy 
chuẩn quốc gia trước khi thải ra môi trường. Giá trị thực 
hiện là 3.812.631.000 đồng.

• Quản lý chất thải rắn bao gốm chất thải công nghiệp nguy 
hại và không nguy hại, chất thải sinh hoạt giao cho đơn vị có 
chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định. Giá trị thực 
hiện 4.362.238.000 đồng.

• Cải tiến trong công tác bảo vệ môi trường được khuyến khích 
thực hiện nhằm giảm thiểu đến mức tối đa các tác động đến 
môi trường từ quá trình sản xuất. Trong năm 2018 có 8 cải 
tiến về môi trường, duy trì được hoạt động tái sử dụng nước 
thải. Tổng lượng nước được tái sử dụng trong năm là 47.640 
m3 với giá trị tiết kiệm tương đương 476 triệu đồng.
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PHẦN V
ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT
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ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY

• Hiện nay, nhu cầu hóa chất công nghiệp 
đang tăng trưởng mạnh ở các nền kinh tế thị 
trường mới nổi ở châu Á, tại Việt Nam tăng 
trưởng trung bình ngành là 9 - 10%/năm.

• Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 
2018, nhập khẩu hóa chất của Việt Nam đạt 
10,19 tỉ USD, tăng 16,9% so với năm trước, 
xếp thứ 06 trong danh mục nhóm hàng 
nhập khẩu nhiều nhất, cho thấy nguồn cung 
hóa chất trong nước vẫn còn nhiều dư địa 
phát triển. 

• Tăng trưởng của ngành hàng chất tẩy rửa và 
thực phẩm là động lực cho ngành hóa chất.

• Các sản phẩm trong định hướng chiến lược 
của ngành hóa chất có nhóm sản phẩm chất 
tẩy rửa - là ngành tiêu thụ nhiều nhất sản 
phẩm Xút (NaOH) của Công ty.

• Theo Kế hoạch phát triển ngành hóa chất đến 
2010 và tầm nhìn đến 2020, ngành công nghiệp 
hóa chất được xem là một trong những ngành 
then chốt và được ưu tiên. Tất cả các nguồn lực 
trong và ngoài nước sẽ tập trung vào toàn diện 
ngành hóa chất, bao gồm các lĩnh vực chủ yếu 
như hóa chất cơ bản (bao gồm hóa chất hữu 
cơ và vô cơ), phân bón, cao su thông dụng và 
chuyên dụng.

• Chính phủ khuyến khích các nhà đầu tư nước 
ngoài tham gia sản xuất nguyên liệu hóa chất 
trên cơ sở sử dụng nguồn nguyên liệu trong 
nước.

Hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổng kết năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả sau:

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của CSV

Năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty đều tăng so với năm 2017. Riêng Lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh giảm nhẹ 0,77%. Nguyên nhân: Giá sản phẩm đầu ra của Công ty có xu hướng tăng. Giá Xút 
tiếp tục tăng trong năm 2018 do áp lực tăng của giá xút thế giới do quy định bảo vệ môi trường được thắt chặt 
trên toàn thế giới, đặc biệt là EU, Trung Quốc khiến giá Xút trong nước tăng. Thêm vào đó, giá nguyên liệu đầu 
vào trong năm cũng tăng: giá muối công nghiệp tăng 222.000 đồng/tấn, giá lưu huỳnh tăng 1.045.000 đồng/
tấn, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.
Doanh thu tăng (giá bán đầu ra tăng) góp phần bù đắp cho việc tăng của giá vốn hàng bán nên khiến lợi nhuận 
gộp trong kỳ của Công ty tăng 1,81% so với năm trước. Tuy nhiên, các chi phí khác như chi phí tài chính, chi 
phí quản lý doanh nghiệp tăng trung bình hơn 30,59%. Theo đó đã làm Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
của Công ty đạt 308 tỷ đồng, giảm 0,77% so với năm 2017.

Hoạt động đầu tư
Kết quả thực hiện công tác đầu tư trong năm:

Tình hình các dự án đầu tư:
• Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà 

máy Hóa chất Biên Hòa: đơn vị cung cấp thiết bị đã hoàn thành phần giao hàng. Dự án đi vào giai đoạn 
triển khai xây dựng, lắp đặt

• Thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai: Công ty đã ký hợp đồng thuê đất 
và thanh toán 30% giá trị hợp đồng.

• Hệ thống chỉnh lưu 20 KA/520 VDC: Đã hoàn thành gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

STT Chỉ tiêu 2017 2018 Tăng/giảm 2018

1 Doanh thu thuần 1.465.857 1.588.027 8,33%

2 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 310.522 308.132 -0,77%

3 Lợi nhuận khác -2.272 10.405 -

4 Lợi nhuận trước thuế 308.250 318.538 3,34%

5 Lợi nhuận sau thuế 245.793 254.255 3,44%

STT Chỉ tiêu Giá trị

1 Vốn đầu tư KH do ĐHĐCĐ đề ra 2018         343.476  triệu đồng 

2 Vốn đầu tư đã thực hiện      167.929  triệu đồng, đạt 48,89%  so với kế hoạch

 ĐÁNH GIÁ VỀ TRIỂN VỌNG NGÀNH
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Hoạt động sửa chữa lớn
Kết quả thực hiện công tác sửa chữa lớn trong năm 2018:

ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TT)

STT

KH 2018 TH 2018

Nội dung Tổng 
giá trị

KH 
2018

Năm 
2017 

chuyển 
sang

Tổng
giá trị 

Năm 
2018

Năm 
2017 

chuyển 
sang

Dở dang 
chuyển 

tiếp sang 
2019

Theo kế hoạch được duyệt của năm 2018 (17 
hạng mục)  48.949  37.870  11.079  38.284  27.206  11.078  - 

I Sửa chữa nhà xưởng, vật kiến trúc: (02 
hạng mục)  1.200  1.200  -  1.000  1.000  -  - 

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa: (02 hạng 
mục)  1.200  1.200  -  1.000  1.000  -  - 

1 A.1.18 Nhà đặt máy chỉnh lưu, máy 
phát điện, Nhà điện giải  800  800  1.000  1.000 

2 A.2.18 Nhà xưởng hòa tan muối  400  400  1.000  1.000 

II Sửa chữa máy móc thiết bị: (12 hạng 
mục)  36.670  36.670  -  26.206  26.206  -  - 

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa: (11 hạng 
mục)  36.165  36.165  -  25.829  25.829  -  - 

3 B.1.18 Bình điện phân BM 2.7-bình 5  5.990  5.990  4.162  4.162 

4 B.2.18 Bình điện phân DD350-bình 2  12.638  12.638  6.844  6.844 

5 B.3.18 Bình điện phân DD350-bình 1  9.116  9.116  8.988  8.988 

6 B.4.18 Dây chuyền điều chế nước 
muối điện phân  2.351  2.351  1.729  1.729 

7 B.5.18 Công đoạn cô đặc xút  1.740  1.740  597  597 

8 B.6.18 Hệ thống đường ống công 
nghệ (công đoạn clo lỏng)  1.890  1.890  1.345  1.345 

9 B.7.18 Hệ thống tụ bù trung thế 1800 
KVAR  500  500  493  493 

Giá trị thực hiện sửa chữa lớn tính đến ngày 31/12/2018: 38,284 tỷ đồng, đạt 100% số hạng mục so với 
kế hoạch.

STT

KH 2018 TH 2018

Nội dung Tổng 
giá trị

KH 
2018

Năm 
2017 

chuyển 
sang

Tổng 
giá trị

Năm 
2018

Năm 2017 
chuyển 

sang

Dở dang 
chuyển 

tiếp sang 
2019

10 B.8.18 Hệ thống chỉnh lưu 16KA/
380VDC  320  320  314  314 

11 B.9.18 Hệ thống đường dây trung thế 
22KV  400  400  391  391 

12 B.10.18 Hệ thống điện động lực-chiếu 
sáng- chống sét nước muối sơ cấp  770  770  675  675 

13 B.11.18 Hệ thống PCCC  450  450  291  291 

Nhà máy Hóa chất Đồng Nai: (01 hạng 
mục)  505  505  -  377  377  - -

14 B.12.18 Hệ thống đường ống công nghệ 
axit photphoric H3PO4

 505  505  377  377 

III Hạng mục 2017 chuyển sang  11.079  -  11.079  11.078  -  11.078 -

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa: (02 hạng 
mục)  10.428  -  10.428  10.427  -  10.427 -

15 B.1.17 Bình điện phân BM 2.7-bình 6  3.920  3.920  3.920  3.920 

16 B.2.17 Bình điện phân DD350-bình 3  6.508  6.508  6.507  6.507 

Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2: (01 hạng 
mục)  651  -  651  651  -  651 -

17 B.15.17

Hệ thống đường ống dây chuyền 
acid sulfuric

 651  651  651  651 - Đường ống dẫn axit; Đường ống 
dẫn hỗn hợp khí;

- Đường ống dẫn nước và hơi 
nước.
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ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TT)
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC CÔNG TY

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

• Ban Tổng Giám đốc có những kế hoạch và 
quyết định được ban hành 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.

• Các khoản chi trả thù lao cho HĐQT, Ban 
kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

• 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. 

• Thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế trong 
năm 2018 trên cơ sở pháp lý đảm bảo quyền 
lợi của Công ty và Cổ đông. Đóng góp đầy 
đủ vào Ngân sách Nhà nước.

• Thận trọng hơn trong các chính sách liên quan đến nguyên vật liệu đầu vào và chính sách bán hàng 
đầu ra để tránh giá vốn sản xuất và chi phí bán hàng quá lớn trong khi môi trường cạnh tranh gay 
gắt có thể khiến doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

• Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục thuê đất cho kế hoạch di dời nhà máy.
• Lập báo cáo chủ trương đầu tư dự án di dời 3 Nhà máy tại KCN Biên Hòa 1
• Xây dựng kế hoạch đầu tư vào trang thiết bị sản xuất để tối đa hóa năng suất và tối thiểu hóa chi 

phí.
• Tập trung vào sản xuất các sản phẩm có biên lợi nhuận cao như Xút (NaOH), Clo, Axit Clohyric.

Tuy nhiên, trước những dự báo không quá khả quan về tình hình kinh tế năm 2019. Ban Tổng Giám 
đốc Công ty cần:

CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tuy nhiên, theo NCIF (Trung tâm Thông tin 
và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia – thuộc Ủy 
ban Giám sát Tài chính Quốc gia), bên cạnh 
những yếu tố tích cực, nền kinh tế vẫn còn tồn 
tại nhiều yếu tố tiêu cực, có thể ảnh hưởng tới 
khả năng tăng trưởng, như: 

• Nền kinh tế vẫn thiếu hụt các động lực tăng 
trưởng chính trong khi áp lực lạm phát tăng 
lên, hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền 
tệ để thúc đẩy tăng trưởng. 

• Xu hướng bảo hộ thương mại và hàng rào 
phi thuế quan ngày càng gia tăng. 

• Diễn biến thị trường ngoại hối khó lường. 

• Môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh 
của Việt Nam mặc dù đã được cải thiện 
nhưng hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu 
của các nhà đầu tư nước ngoài.

Năm 2018, diễn biến kinh tế thế giới có nhiều yếu tố là hậu thuẫn tích cực cho tăng trưởng của Việt Nam bao 
gồm: Triển vọng tăng trưởng khả quan của kinh tế thế giới trong đó đặc biệt từ triển vọng kinh tế Mỹ, đồng 
thời tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế vẫn đang được đẩy nhanh. Ngoài ra, với 16 hiệp định FTA đã và đang 
được đàm phán kí kết, 10 hiệp định FTA đã có hiệu lực, thị trường tiêu thụ của Việt Nam đang ngày càng mở 
rộng, tạo cơ hội gia tăng nhu cầu đối với hàng Việt Nam.

Các giải pháp
• Tập trung đầu tư vào chiều sâu ở công tác bán hàng, khai thác tối đa những khách hàng hiện tại và tìm 

kiếm những khách hàng mới.
• Theo sát diễn biến của giá nguyên vật liệu để có điều chỉnh hợp lý về giá bán.
• Nghiên cứu và tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu có chất lượng tốt với giá bán hợp lý.
• Công ty chú trọng công tác bán hàng, duy trì mối quan hệ bán hàng nên công ty luôn có một lượng khách 

hàng ổn định.
• Chất lượng sản phẩm tốt luôn được khách hàng tin cậy và đánh giá cao.
• Tìm kiếm cơ hội nhập khẩu vật tư nguyên liệu với giá cả hợp lý để hạ giá thành sản xuất, tìm kiếm thị 

trường và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có tiềm năng nhằm đảm bảo mức doanh thu và lợi nhuận 
đạt/vượt kế hoạch.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện 
đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách 
nhiệm cao, cụ thể là:
• Ban Tổng Giám đốc có những kế hoạch và quyết 

định được ban hành 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.

• Các khoản chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm 
soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông năm 2018.

• 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. 

• Thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế trong 
năm 2018 trên cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi 
của Công ty và Cổ đông. Đóng góp đầy đủ vào 
Ngân sách Nhà nước.
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Về đầu tư:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm 2018 Kế hoạch năm 2019 

1 Giá trị SXCN theo giá trị thực tế năm 2019 Tỷ đồng 1.629 1.590

2 Tổng doanh thu tiêu thụ hợp nhất Tỷ đồng 1.588 1.466

3 Nộp ngân sách (CSV) Tỷ đồng 197 172
4 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Tỷ đồng 319 293
5 Cổ tức (%/mệnh giá) % 36%* 20%

 Ghi chú: (*) Tỷ lệ chi trả cổ tức này sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

STT Dự án Giá trị kế hoạch đầu 
tư (triệu đồng) 

I Dự án chuyển tiếp  233.047 

1 Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện phân 
DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa 27.845

2 Thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai 134.667

3 Mua sắm hệ thống quan trắc khí thải tự động tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa và Nhà 
máy Hóa chất Tân Bình 2 7.249

4 Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Đồng Nai và Văn phòng Công ty 2.495
Máy nén trục vít
Bơm chân không vòng nước
Thiết bị đo và phân tích khí thải
Xe ô tô 7 chỗ ngồi

5 Hệ thống chỉnh lưu 20 KA/520 VDC 39.396
6 Mua sắm Thiết bị phản ứng sản xuất PAC tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa 5.258
7 Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa 16.137

Hệ nén Clo lỏng
Bồn kết tinh MgSO4

Xe nâng 3,5 tấn
Tủ phân cực
Tổng đài điện thoại

II Dự án đầu tư mới
 III Dự án chuẩn bị đầu tư
1 Nhà máy hóa chất Nhơn Trạch 7.900
2 Mua sắm thiết bị lẻ năm 2019
3 Hệ thống thiết bị lọc sóng hài
4 Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

Thanh đồng và dao cắt một chiều kết nối hệ thống chỉnh lưu 16KA, BM2.7
Dao cắt trung thế 22 KV

5 Mua sắm Bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm
6 Mua sắm tháp tổng hợp axit HCl 32%, công suất 75 tấn HCl 100%/ngày

7 Mua sắm hệ cô đặc xút 50%, công suất 20.000 tấn NaOH 100%/ngày

ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TT)

Đối với hoạt động kinh doanh

PHẦN VI
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ghi chú: (*) Tỷ lệ chi trả cổ tức này sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên 2019
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QUẢN TRỊ 
CÔNG TY (TT)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban.
Hoạt động của Hội đồng quản trị
Trong năm 2018, các chỉ đạo của HĐQT tập trung chủ yếu trong lĩnh vực:
• Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án “Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm 

thay thế 02 bình điện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa”.
• Ban hành “Chương trình hành động năm 2018 của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam thực hiện theo Nghị 

quyết số 01/NQ – CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ”.
• Chỉ đạo công tác di dời 03 Nhà máy tại KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.
• Chỉ đạo công tác thoái vốn tại CTCP Phốt pho Việt Nam.
• Thực hiện chi trả cổ tức đợt 03 năm 2017 bằng tiền và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1, đợt 2 năm 2018 bằng 

tiền.
• Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông qua ngày 

23/04/2018.
• Thực hiện triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng theo quy định của luật hiện hành.

STT Họ tên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu 
tại CSV

Tỷ lệ sở hữu 
tại CSV Ghi chú

1 Lê Văn Hùng Chủ tịch HĐQT
SHCN: 2.500 cổ phần 0,006% 

SHĐD: 11.051.000 cổ phần 25,00%

2 Nguyễn Hữu Thọ
Thành viên 

HĐQT kiêm TGĐ

SHCN: 53.400 cổ phần 0,12% 

SHĐD: 8.840.000 cổ phần 20,00%

3 Phan Thanh Bình
Thành viên 

HĐQT
SHĐD: 8.840.000 cổ phần 20,00%

Bổ nhiệm 
ngày 

23/04/2018

4 Lê Phương Đông
Thành viên 

HĐQT
SHCN: 2.700 cổ phần 0,006%

5 Trịnh Hồng Vân
Thành viên 

HĐQT
SHCN: 3.400 cổ phần 0,008% 

6 Bùi Thị Thanh Giang
Thành viên 

HĐQT

Miễn 
nhiệm ngày 
19/04/2018

Thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp cụ thể như sau:

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

• Tuân thủ Quy chế quản trị theo hướng dẫn của UBCK Nhà nước đối với các công ty niêm yết.

• Thực hiện đúng quy định việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường 
cho các cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty, UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán 
Tp.Hồ Chí Minh.

• Chấp hành các quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

• Thực hiện triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng theo quy định của luật hiện hành.

• Kiểm soát tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, chứng từ kế toán, hợp đồng kinh tế, hợp đồng 
lao động nhằm đảm bảo tính đúng đắn của báo cáo tài chính.

STT Họ tên Chức vụ Số buổi họp 
HĐQT tham dự Tỷ lệ dự họp Lý do không 

tham dự

1 Lê Văn Hùng Chủ tịch HĐQT 04/04 100%

2 Nguyễn Hữu Thọ Thành viên HĐQT 
kiêm TGĐ 04/04 100%

3 Phan Thanh Bình Thành viên HĐQT 02/04 50% Bổ nhiệm ngày 
23/04/2018

4 Lê Phương Đông Thành viên HĐQT 04/04 100%

5 Trịnh Hồng Vân Thành viên HĐQT 04/04 100%

6 Bùi Thị Thanh Giang Thành viên HĐQT 02/04 50% Miễn nhiệm ngày 
19/04/2018
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QUẢN TRỊ 
CÔNG TY (TT)

Các Nghị quyết, Quyết định trong năm

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung

1 48a/NQ-HĐQT 12/01/2018 Về kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2014 -2018

2 50/QĐ-HCCB 15/01/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018

3 52/QĐ-HĐQT 15/01/2018 Về việc cử Ông Lê Văn Hùng- Chủ tịch HĐQT đi công tác ngắn hạn tại 
Pháp

4 53/QĐ-HĐQT 15/01/2018 Về việc cử Ông Lê Thanh Bình- Phó Tổng Giám đốc đi công tác ngắn 
hạn tại Pháp

5 70/NQ-HĐQT 22/01/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2018

6 73/QĐ-HĐQT 22/01/2018
Về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án “Đầu tư bình điện 
phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện phân 
DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa”

7 74/QĐ-HĐQT 22/01/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2018

8 109/QĐ-HĐQT 29/01/2018 Về việc cử Ông Nguyễn Hữu Thọ- Tổng Giám đốc đi công tác ngắn hạn 
tại Châu Âu

9 143/QĐ-HĐQT 31/01/2018 Về việc phê duyệt thẩm định giá lại (lần 2) tài sản thanh lý thuộc phân 
xưỏng muối Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

10 144/QĐ-HĐQT 31/01/2018 Về việc phê duyệt thanh lý tài sản cố định “Thiết bị trao đổi nhiệt khí số 
02” Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2

11 186/NQ-HĐQT 12/02/2018
Về việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về “Dự án 
thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng 
Nai”

12 194/QĐ-HĐQT 22/02/2018
Về việc phê duyệt quyết toán báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoàn thành 
“Đầu tư mua sắm thiết bị lẻ năm 2016 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa 
và Nhà máy Hóa chất Đồng Nai”

13 201/QĐ-HĐQT 21/02/2018 Về việc phê duyệt thanh lý tài sản cố định “Hệ thống điện động lực, 
chiếu sáng” tại Mỏ Bô xít Bảo Lộc

14 231/NQ-HĐQT 07/03/2018 Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

15 250/QĐ-HĐQT 16/03/2018
Về việc ban hành “Chương trình hành động năm 2018 của Công ty cổ 
phần Hóa chất cơ bản miền Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 
ngày 01/01/2018 của Chính phủ”

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung

16 255/QĐ-HĐQT 19/03/2018 Về việc phê duyệt “Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp 
Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai”

17 280/QĐ-HĐQT 27/03/2018 Về việc phê duyệt quỹ tiền lương người lao động năm 2017

18 281/QĐ-HĐQT 27/03/2018 Về việc ban hành “Bộ định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu năm 
2018”

19 282/QĐ-HĐQT 27/03/2018 Về việc ban hành “Chương trình thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí 
năm 2018”

20 328/NQ-HĐQT 06/04/2018 Về kỳ họp thứ 18, nhiệm kỳ 2014 -2018

21 330/QĐ-HĐQT 09/04/2018
Về việc phê duyệt thiết kế cơ sở và cơ cấu tổng mức đầu tư điều chỉnh 
của dự án “Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/
năm thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa”

22 369/NQ-HĐQT 19/04/2018 Về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự cho chức danh 
thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 - 2018.

23 415/NQ-HĐQT 07/05/2018 Về việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền.

24 424/NQ-HĐQT 08/05/2018 Về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Hóa chất cơ 
bản miền Nam tại Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam.

25 446/QĐ-HĐQT 09/05/2018 Về việc bổ nhiệm lại ông Lê Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám 
đốc

26 484/NQ-HĐQT 22/05/2018 Về việc bổ nhiệm Ông Phạm Công Trường giữ chức vụ Giám đốc Nhà 
máy Hóa chất Biên Hòa

27 489/QĐ-HĐQT 23/05/2018 Về việc chi thưởng tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban 
kiểm soát năm 2017

28 508/NQ-HĐQT 29/05/2018 Về việc chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

29 523/QĐ-HĐQT 29/05/2018 Về việc thay đổi ngành nghề công ty

30 534/QĐ-HĐQT 01/06/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018 (điều chỉnh)

31 540/QĐ-HĐQT 04/06/2018 Về việc cử đoàn cán bộ công ty tham gia đợt công tác ngắn hạn tại Đài 
Loan

32 612/QĐ-HĐQT 27/06/2018
Về việc phê duyệt quyết toán Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoàn thành 
“Đầu tư mua sắm thiết bị lẻ năm 2017 tại Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 
và Nhà máy Hóa chất Đồng Nai”

33 640/QĐ-HĐQT 04/07/2018 Về việc phê duyệt dự án: “Mua sắm hệ thống quan trắc khí thải tự động 
tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa và Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2”
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QUẢN TRỊ 
CÔNG TY (TT)

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung

34 647/QĐ-HĐQT 05/07/2018 Về việc thành lập Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Nhà máy Hóa chất 
Biên Hòa

35 710a/QĐ-HĐQT 20/07/2018 Về các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng

36 714/QĐ-HĐQT 23/07/2018 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Đầu tư hệ thống chỉnh lưu 
20KA/520 VDC tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa”

37 715/QĐ-HĐQT 23/07/2018 Về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
“Cải tạo cơ sở hạ tầng tại Chi nhánh Tân Bình”

38 750/NQ-HĐQT 31/07/2018 Nghị quyết về kỳ họp lần thứ 19, nhiệm kỳ 2014 -2018

39 777/QĐ-HĐQT 07/08/2018
Về việc phê duyệt gia hạn, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: “Dự án 
di dời, mở rộng dây chuyền Acid Sunfuric của Hóa chất Tân Bình và 
Xưởng nghiên cứu Thực nhiệm” (thuộc Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2)

40 782/QĐ-HĐQT 08/08/2018
Về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 02 “Mua sắm phụ 
tùng thiết bị trao đổi nhiệt” thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018 tại 
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

41 790/NQ-HĐQT 13/08/2018 Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

42 823/NQ-HĐQT 21/08/2018 Nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của ông Hoàng 
Minh Đức.

43 862/QĐ-HĐQT 29/08/2018 Về việc thành lập Phòng Đầu tư - Xây dựng

44 885/QĐ-HĐQT 07/09/2018
Về việc phê duyệt thanh lý 02 hạng mục tài sản là Nhà tuyển quặng, cần 
dẫn nạp liệu thuộc dây chuyền tuyển quặng của Mỏ Bô-xít Bảo Lộc (Gói 
02 - Nhà xưởng, vật kiến trúc)

45 909/QĐ-HĐQT 17/09/2018 Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng 
Minh Đức

46 990/QĐ-HĐQT 04/10/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2018 (bổ 
sung) của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam

47 1005/QĐ-HĐQT 08/10/2018 Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài tại Liên bang Nga đối với ông 
Nguyễn Hữu Thọ và Ông Lê Phương Đông

48 1083/QĐ-HĐQT 07/11/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2018 (bổ 
sung lần 2) của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam

49 1089/NQ-HĐQT 08/11/2018 Nghị quyết về việc tạm dừng thoái vốn của CTCP Hóa chất cơ bản miền 
Nam tại CTCP Phốt pho Việt Nam

50 1104/QĐ-HĐQT 15/11/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2018 (bổ 
sung lần 3) của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam

Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có chứng chỉ đào tạo về quản trị 
Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng 
Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:
• Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty cổ phần đại chúng. 
• Tham gia tập huấn, hội thảo các lớp liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ do Sở giao dịch chứng khoán 

Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung

51 1105/QĐ-HĐQT 11/15/2018

Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng 
chuyên môn, Phó trưởng Phòng chuyên môn công ty; Giám đốc, Phó 
Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chuyên môn, Phó trưởng 
Phòng chuyên môn và Quản đốc tại các đơn vị trực thuộc CTCP Hóa 
chất cơ bản miền Nam

52 1109/QĐ-HĐQT 6/27/2018 Nghị quyết về kỳ họp lần thứ 21, nhiệm kỳ 2014 -2018

53 1110/QĐ-HĐQT 11/19/2018
Về việc phê duyệt thanh lý 06 hạng mục tài sản cố định có nguyên giá 
một đơn vị tài sản từ 01 tỷ đồng trở lên thuộc danh mục thanh lý tài sản 
còn lại của đợt 2 tại Chi nhánh Tân Bình

54 1132/NQ-HĐQT 11/26/2018 Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền.

55 1151/QĐ-HĐQT 12/4/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 (điều chỉnh lần 
2)

56 1172/QĐ-HĐQT 12/11/2018 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi lần 2)

57 1181/QĐ-HĐQT 12/12/2018 Về việc phê duyệt dự án: “Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy 
Hóa chất Biên Hòa”

58 1182/QĐ-HĐQT 12/12/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật “Mua sắm thiết bị lẻ năm 
2018 tại Nhà máy Hóa chất Đồng Nai và Văn phòng Công ty”

59 1183/QĐ-HĐQT 12/12/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật “Mua sắm thiết bị phản 
ứng PAC tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa”

60 1184/QĐ-HĐQT 12/12/2018 Về việc phê duyệt dự án: “Đầu tư hệ thống chỉnh lưu 20KA/520VDC tại 
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa”

61 1195/QĐ-HĐQT 12/14/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019

62 1234/QĐ-HĐQT 12/24/2018 Về việc phê duyệt dự án hoàn thành “Mua sắm thiết bị lẻ năm 2017 tại 
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa”

63 1239/QĐ-HĐQT 12/25/2018 Về việc ban hành “Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
năm 2019 của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam”

64 1255/QĐ-HĐQT 12/28/2018 Về việc phê duyệt quyết toán Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoàn thành “Cải 
tạo cơ sở hạ tầng tại Chi nhánh Tân Bình”
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Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGĐ và Cổ đông

Ban kiểm soát hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông theo Điều lệ Công ty và Quy 
chế nội bộ về quản trị công ty:

• Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu. BKS đã đóng góp ý kiến trong các cuộc 
họp HĐQT theo chức năng và nhiệm vụ của BKS, nắm bắt được tình hình hoạt động, định hướng phát 
triển của Công ty, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

• Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong 
phạm vị trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

• Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp 
với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác
Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Triển khai kiểm tra, giám sát 
thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành. Cụ thể bao gồm:
• Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban 

Tổng Giám đốc theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động.

STT Họ tên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu tại CSV Tỷ lệ sở hữu tại CSV

1 Đỗ Thị Thoa Trưởng BKS

2 Lê Tùng Lâm Thành viên 1.500 cổ phần 0,003%

3 Nguyễn Thị Minh Hà Thành viên

4 Lê Thúy Mai Thành viên

QUẢN TRỊ 
CÔNG TY (TT)
BAN KIỂM SOÁT

Kiểm soát viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
 
  

 

 
  

 
  

 
 
  

 
  

 

      

  

      

  

     

 
  

 
  

 
  

 
 
  

 

 
  

 
  

 
 
  

 
  

 

      

  

      

  

     

 
  

 
  

 
  

 
 
  

 

 
  

 
  

 
 
  

 
  

 

      

  

      

  

    

 
  

 
  

 
  

 
 
  

 

 
  

 
  

 
 
  

 
  

 

      

  

      

  

    

 
  

 
  

 
  

 
 
  

 

 
  

 
  

 
 
  

 
  

 

      

  

      

  

    

• HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều 
 hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi. 

• Kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành kiểm tra các tờ trình của Ban Tổng 
 Giám đốc, nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

• Góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD chung của Công 
 ty tại các cuộc họp HĐQT. 

• Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời 
 điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó Ban kiểm soát có thể giám sát tốt các hoạt động 
 của Công ty, có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của Công ty. 

Hoạt động khác của BKS 

• Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 
 Công ty. 

• Đánh giá và kiểm soát các quy trình trọng yếu trong sản xuất kinh doanh của Công ty như: mua vật tư, 
 hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư, hàng hóa, thành phẩm và công nợ. 

• Phối hợp hoạt động với các phòng ban: Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Nhân sự - Hành chính, Phòng 
 Công nghệ - Thiết bị thực hiện kiểm soát chi phí sản xuất, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, lương, 
 thưởng, chính sách. 

• Định kỳ, Hàng quý kiểm soát tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tài chính quý được lập 
 theo quy định. 

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN 
HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH 
VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG 
THỜI HẠN 3 NĂM TRỞ LẠI 

 Người có liên quan Mối quan hệ Đơn vị tính Kỳ này Kỳ trước 

 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 

 CTCP Phốt Pho Việt Nam Công ty con VNĐ 7.671.214.841   4.434.509.047 

 Mua NVL, hàng hóa, tài sản 

 CTCP Phốt Pho Việt Nam Công ty con VNĐ                        0  10.321.485.116
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QUẢN TRỊ 
CÔNG TY (TT)
THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Việc quản trị công ty được thực hiện theo quy định của Pháp luật và các thông lệ tốt mà Công ty cho rằng phù 
hợp với tình hình thực tiễn của mình.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Không có.

STT Họ và tên Lương công việc Thù lao Thưởng Tổng

1 Hội đồng quản trị

1.1 Lê Văn Hùng 572.716.916 96.000.000 419.337.751 1.088.054.667

1.2 Nguyễn Hữu Thọ 498.205.914 72.000.000 396.459.138 966.665.052

1.3 Lê Phương Đông 284.690.975 72.000.000 331.284.175 687.975.150

1.4 Trịnh Hồng Vân - 72.000.000 27.000.000 99.000.000

1.5 Phan Thanh Bình - 48.000.000 - 48.000.000

1.6 Bùi Thị Thanh Giang - 24.000.000 52.000.000 76.000.000

2 Ban kiểm soát

2.1 Đỗ Thị Thoa 467.773.120 - 124.067.045 591.840.165

2.2 Lê Tùng Lâm 317.134.495 48.000.000 220.082.247 585.216.742

2.3 Nguyễn Thị Minh Hà 32.000.000 25.000.000 57.000.000

2.4 Lê Thúy Mai 16.000.000 32.000.000 48.000.000

3 Ban điều hành

3.1 Nguyễn Hữu Thọ 498.205.914 72.000.000 396.459.138 966.665.052

3.2 Nguyễn Hoài Phú 509.903.992 - 201.789.627 711.693.619

3.3 Lê Thanh Bình 522.740.159 - 207.669.582 730.409.741

3.4 Lê Thị Ngọc Diệp 466.482.807 - 151.834.445 618.317.252

3.5 Hoàng Minh Đức 385.775.532 - 139.360.700 525.136.232

PHẦN VII
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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TP. HCM, Ngày 08 tháng 04 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NGUYỄN HỮU THỌ

HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC
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