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VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam được thành lập vào ngày 

21/07/1976 theo quyết định của Tổng cục Hóa Chất Việt Nam. Sự phát triển 

của Công ty gắn liền với các giai đoạn phát triển của đất nước từ khi thống 

nhất đến nay. Trong suốt chặng đường hơn 43 năm hình thành và phát triển, 

Công ty không ngừng phấn đấu và đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị 

trường trong nước, cũng như xuất khẩu nước ngoài với các sản phẩm chất 

lượng cao, thân thiện với môi trường và giá cả hợp lý. Chúng tôi tự hào là một 

trong những đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam, đáp 

ứng nhu cầu cho nhiều ngành công nghiệp khác và nền kinh tế nói chung, đóng 

góp vào sự phát triển và tăng trưởng toàn diện của đất nước.
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CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Tên Tiếng anh SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

Mã cổ phiếu CSV

Vốn điều lệ 442.000.000.000 đồng

Vốn chủ sở hữu 935.747.422.440 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp

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 10 ngày 14/10/2019

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Trụ sở chính Số 22 Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại (028) 3829 6620

Fax (028) 3824 3166

Website www.sochemvn.com

Email sbcc@sochemvn.com
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Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính

NGÀNH NGHỀ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT Tên ngành

1 Sản xuất hóa chất cơ bản. Chi tiết: Sản xuất sản phẩm ngành hóa chất.
(trừ hóa chất có tính độc hại mạnh, không sản xuất hóa chất tại thành phố Hồ Chí Minh)

2
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất hóa chất trong lĩnh vực phụ 
gia thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)

3 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Khai thác và chế biến khoáng sản bauxite (không hoạt động tại trụ sở)

4 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Chế biến các sản phẩm muối dùng trong thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)

5
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; bán buôn hóa chất trong lĩnh vực 
phụ gia thực phẩm.

6 Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh)

7 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. 
Chi tiết: các hoạt động nghiên cứu thử nghiệm và dịch vụ khác.

Ngành nghề kinh doanh có liên quan

STT Tên ngành

1

Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: - 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)

2

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: 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)

3 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành hóa chất.

4
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 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)

5
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 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.

6
Sửa chữa và bảo dưỡng các  sản phẩm kim loại đúc sẵn (Chi tiết: Sửa chữa các thùng, bể 
chứa, containner bằng kim loại; Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống; Sửa chữa hàn cơ 
động)

7
Sửa chữa máy móc và thiết bị (Chi tiết: 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)

8

Sửa chữa thiết bị điện (Chi tiết: 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 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)

9 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Chi tiết: Sản xuất thùng, bể chứa 
và dụng cụ chứa tương tự bằng kim loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất)

10 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng (Chi tiết: Sản xuất, tập trung và phân phối hơi nước 
và nước nóng để đốt nóng, cung cấp năng lượng và các mục đích khác)
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Địa bàn kinh doanh

Công ty tiêu thụ rộng khắp ở các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Thành 

phố Hồ Chí Minh với đa dạng các loại sản phẩm hóa chất cơ bản. Hiện nay Công ty đang từng bước mở 

rộng thị phần ra các nước trong khu vực.

NGÀNH NGHỀ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Các sản phẩm tiêu biểu

Tên sản phẩm Công dụng chính

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

Axit sunfuric (H2SO4) Ắc quy và pin, phân bón, phèn nhôm

Axit clohydric (HCl) Sản xuất mì chính, tẩy mạ thép

Axit Photphoric (H3PO4) Phân bón

PAC Xử lý nước 
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Công ty con

Các đơn vị trực thuộc

Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam

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

Tỷ lệ góp vốn: 65,05%

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phốt pho vàng

Tên đơn vị Địa chỉ

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Đường 5, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 Đường 5, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Nhà máy Hóa chất Đồng Nai Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Mỏ Bauxit Bảo Lộc 62 Lý Thường Kiệt, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Chi nhánh Tân Bình 46/6 Phan Huy Ích, Tân Bình, TP.HCM

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
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KHỞI ĐẦU

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.

Chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành 
Công ty Hóa chất cơ bản miền Nam do Trọng 
tài kinh tế TP.HCM cấp ngày 05/03/1993.

Lần đầu tiên Công ty được Sở Kế hoạch và 
Đầu tư cấp giấy chứng nhận kinh doanh vào 
ngày 24/3/2003. Đây là tiền đề cho bước 
ngoặt thay đổi sang hình thức hoạt động 
một thành viên của Công ty với tên gọi chính 
thức là Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản 
miền Nam.

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu sản xuất và 
phát triển, Công ty thành lập thêm một số đơn 
vị như: Mỏ Bauxit Bảo Lộc, Xưởng Nghiên cứu 
Thực Nghiệm và Xưởng Cơ Điện.

CHUYỂN MÌNH

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thành lập Nhà Máy Hóa Chất Tân 
Bình 2 năm 2009.

Ngày 01/01/2014, công ty chính thức hoạt động với tên gọi 
Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

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.

Đến nay, Công ty đã trải qua 10 lần đăng ký thay đổi, vốn 
điều lệ thay đổi từ ban đầu là 61 tỷ đồng tăng lên 442 tỷ 
đồng (năm 2014).

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.

HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH

2006 - 2013 2014 - nay1986 - 20051976 - 1985
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Các giải thưởng tiêu biểu

- 2000: Huân chương lao động hạng 3

- 2004: Huân chương lao động hạng 2

- 2016: Huân chương lao động hạng 1

- 2015: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

- 2016: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- 2017: Bằng khen của Bộ Công thương

- 2017: Chứng nhận Doanh nghiệp vì Người lao động

- 2018: Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- 2019: Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

CÁC THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Các chứng chỉ được công nhận

- Top 50 thương hiệu vì môi trường năm 2015

- Top 10 thương hiệu uy tín ngành Hóa chất Việt Nam năm 2016 do người tiêu dùng bình chọn 

(nhóm ngành hóa chất cơ bản)

- Top 50 thương hiệu vì môi trường xanh quốc gia năm 2016

 

- Chứng nhận Nhãn hiệu được tin cậy năm 2016

- Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2017

- Top 50 sản phẩm vàng Việt Nam năm 2017

- Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2018

- Chứng nhận Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2018

- Chứng chỉ “Trusted Green - Chỉ số tín nhiệm xanh 2018”

- Chứng nhận Thương hiệu vàng Việt Nam 2019
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Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Các mục tiêu chủ yếu để hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững dài hạn của công ty, 

bao gồm:

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến, phát triển và sản xuất nhiều loại 
sản phẩm hóa chất đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng khách 
hàng khác nhau và đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội và cộng 
đồng; 

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa 

vụ đối với Nhà nước;

Từng bước mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động kinh 

doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động;

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;

Hướng đến sản xuất đảm bảo an toàn, thân thiện môi trường 

và giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Khai thác thị trường theo chiều rộng (phát triển mạng lưới đại lý, 
mạng lưới phân phối đối với những sản phẩm hiện có) và chiều 
sâu (phát triển thêm khách hàng ở thị phần hiện tại).

Tăng cường công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm để sản xuất 
ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường;

Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào một số sản phẩm 
hóa chất cơ bản có lợi thế cạnh tranh gắn với mục tiêu bảo vệ môi 
trường;

Tạo sự khác biệt thông qua năng lực cốt lõi: sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO về môi trường.

Chiến lược thị trường

Chiến lược sản phẩm
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Các mục tiêu đối với môi trường, cộng đồng và xã hội

Đối với người lao động Đối với cổ đông

Đối với Công ty, con người là nguồn lực cốt 

lõi để kiến tạo thành công của một tổ chức. 

Phương châm của Công ty là bằng mọi nỗ 

lực phải tạo ra được một môi trường làm 

việc thân thiện, an toàn, không phân biệt 

đối xử, nơi mà mỗi cán bộ công nhân viên 

được phát huy hết năng lực, đổi mới và 

sáng tạo. Đồng thời, Công ty mong muốn 

tạo ra cơ hội để công nhân viên được thăng 

tiến một cách công bằng, đảm bảo đầy đủ 

chính sách phúc lợi. 

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất 

của Công ty là tối đa hóa được lợi ích của 

cổ đông. Để thực hiện được điều này, Ban 

lãnh đạo của Công ty luôn cố gắng minh 

bạch thông tin, đảm bảo hiệu quả vốn đầu 

tư của cổ đông, không ngừng nâng cao chất 

lượng hệ thống quản trị doanh nghiệp. Ban 

lãnh đạo Công ty luôn cam kết 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.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đối với khách hàng và đối tác

Bên cạnh đó, công ty cũng đầu tư nghiên 

cứu nhằm không ngừng nâng cao chất 

lượng, tạo ra những sản phẩm mới phù 

hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Sự tín nhiệm của khách hàng là nguồn động lực 

mạnh mẽ để Công ty nỗ lực và phát triển không 

ngừng nhằm đáp ứng tốt hơn sự mong đợi ngày 

càng cao của khách hàng. Với đặc thù kinh doanh 

hóa chất, sự an toàn cho khách hàng là ưu tiên 

hàng đầu của công ty. 

Do vậy, Công ty đã tiến hành lập dữ liệu an 

toàn hóa chất cho mỗi loại sản phẩm, đồng thời 

phổ biến cách sử dụng, bảo  quản và những 

lưu ý cần thiết nhằm hỗ trợ khách hàng sử 

dụng hiệu quả sản phẩm và giảm thiểu tối đa 

thiệt hại. Các hoạt động kiểm tra đảm bảo chất 

lượng được cập nhật và cải tiến thường xuyên 

liên tục để nâng cao chất lượng sản phẩm. 
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Đối với môi trường

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, 

Công ty ý thức được rằng hoạt động sản xuất gắn 

liền với việc bảo vệ môi trường là yếu tố tiên quyết 

trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty. 

Trong quá trình làm việc, Công ty luôn xem xét đến 

các vấn đề môi trường như: sự tham gia của lãnh 

đạo và nhân viên trong quản lý môi trường, tính 

tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu luật pháp, vấn để 

kiểm soát sử dụng nguồn năng lượng, kiểm soát 

nước và rác thải đầu ra, các đề tài sáng kiến tiết 

kiệm chi phí về môi trường, các sự cố môi trường 

tiềm ẩn… nhằm giúp nhân viên nhận thức tốt hơn 

và chính cán bộ công nhân viên là người đang góp 

phần tạo ra một tổ chức thân thiện với môi trường. 

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 người lao 

động trong Công ty như: tổ chức hoạt động trồng 

cây xanh, nạo vét kênh mương, không sử dụng chai 

nhựa, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái 

đất và tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, huấn 

luyện an toàn sử dụng hóa chất trong sản xuất.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đối với xã hội, cộng đồng

Trong suốt hành trình hình thành và phát triển, 

phù hợp với định hướng chiến lược chia sẻ giá 

trị với các bên liên quan, Công ty đã và đang triển 

khai hàng loạt các hoạt động gắn liền với trách 

nhiệm cộng đồng. Để xây dựng một cộng đồng 

vững mạnh, Công ty không ngừng hợp tác tích 

cực với các cơ quan chính quyền địa phương, các 

tổ chức phi chính phủ, các đối tác, người dân địa 

phương nhằm nâng cao nhận thức và phát triển 

năng lực cộng đồng. Trách nhiệm xã hội của Công 

ty còn được thể hiện qua việc quan tâm đến môi 

trường làm việc và chế độ phúc lợi dành cho nhân 

viên, nhằm tạo việc làm ổn định, phát triển kinh 

doanh bền vững, xây dựng cuộc sống hạnh phúc 

cho đội ngũ nhân viên, bởi đội ngũ nhân sự không 

chỉ là tài sản đáng quý của Công ty, mà còn là tài 

sản quan trọng của toàn xã hội.

Bên cạnh sự phối hợp xuyên suốt với các tổ chức, 

đoàn thể uy tín, các hoạt động thiện nguyện của 

Công ty tiếp tục nhận được sự tham gia đông đảo 

của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, 

cùng nhau chung tay xây dựng một cộng đồng 

phát triển và ổn định. 



29 | Báo cáo thường niên 2019 Thông tin chung | 30 

S W
Có hơn 43 năm kinh nghiệm 

trong ngành hóa chất nên uy 

tín thương hiệu cao;

Tầm nhìn và chiến lược 

phát triển rõ ràng, với khát 

vọng trở thành nhà sản xuất 

hóa chất vô cơ cơ bản hàng 

đầu tại Việt Nam, cung cấp các 

sản phẩm chất lượng cao, thân 

thiện với môi trường và giá cả 

phù hợp;

Hệ thống quản trị được xây 

dựng trên nền tảng minh 

bạch, chuyên nghiệp, tuân thủ 

các tiêu chuẩn quản trị;

Đội ngũ lãnh đạo và nhân 

viên có năng lực cao, kỹ 

thuật chuyên sâu và kinh 

nghiệm lâu năm trong ngành;

Tình hình tài chính lành mạnh, 

dòng tiền hoạt động dồi dào;

Cơ cấu sản phẩm đa dạng với 

nhiều phân khúc khách hàng 

khách nhau;

Ưu thế từ chu trình sản xuất 

khép kín: Công ty sở hữu những 

dây chuyền sản xuất khép kín với 

công suất lớn, sản phẩm đầu ra 

của dây chuyền này là nguyên 

liệu đầu vào của dây chuyền kia 

nên giúp doanh nghiệp tiết kiệm 

chi phí, đa dạng sản phẩm và 

tăng tính chủ động trong nguồn 

nguyên liệu đầu vào.

Rào cản gia nhập ngành 

lớn nên thị phần của doanh 

nghiệp được duy trì tương 

đối ổn định;

Khách hàng ổn định:

- Các thành viên trong cùng tập 

đoàn: bột giặt LIX, bột giặt NET, 

phân bón Miền Nam,…

- Các khách hàng nước ngoài 

lâu năm: Unilever, Ajinomoto, 

Heneiken,…

Quy mô sản xuất chưa thể 

đáp ứng được nhu cầu rất lớn 

về hóa chất ở Việt Nam;

Chi phí giá điện chiếm tỷ 

trọng cao khiến Công ty bị 

ảnh hưởng bởi quyết định 

tăng giá điện của Chính phủ;

Giá cả nguyên vật liệu nhập 

khẩu thường xuyên bị biến 

động, như giá lưu huỳnh, giá 

muối chịu ảnh hưởng bởi các 

yếu tố thời tiết.

PHÂN TÍCH SWOT

O T
Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn 

tăng trưởng sẽ kéo theo sự phát triển các 

dự án xử lý nước, phát triển nhà máy phân 

bón, hóa chất, nhu cầu thực phẩm và các 

sản phẩm dệt nhuộm cũng gia tăng;

Sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ 

trong nước và Trung Quốc;

Một số sản phẩm bị cạnh tranh bởi 

các mặt hàng thay thế;

Khó khăn trong chính sách thuế:

- Kim ngạch nhập khẩu muối thấp, doanh 

nghiệp phải nhập ngoài hạn ngạch với 

mức thuế cao.

- Sản phẩm Photpho bị đánh thuế làm 

tăng chi phí;

Có 03 nhà máy trong Khu công nghiệp 

Biên Hòa buộc phải di dời giai đoạn 

2018 – 2022, ảnh hưởng tới hoạt động 

sản xuất của Công ty khi chi phí di dời 

tốn kém.

Nhu cầu hóa chất tại Việt Nam rất lớn do 

đây là nguyên liệu đầu vào của các công ty 

trong lĩnh vực tiêu dùng và sản xuất công 

nghiệp thiết yếu;

Nhu cầu sản phẩm Xút (NaOH) - vốn 

là sản phẩm chủ đạo của Công ty là 

rất lớn. Công ty đã đầu tư máy móc đẩy 

mạnh công suất sản xuất Xút.
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RỦI RO KINH TẾ

Ngành Hóa chất cơ bản 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 như thực phẩm, dược 

phẩm, xử lý nước, giấy, dệt nhuộm, chất tẩy rửa,…nên sự 

tăng trưởng của ngành sẽ phụ thuộc rất lớn vào nền kinh 

tế chung. 

Năm 2019, nền kinh tế toàn cầu đã tăng trưởng chậm lại 

do tình hình kinh tế chính trị không ổn định, chiến tranh 

thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, chính sách bảo 

hộ thương mại diễn ra ở một số nền kinh tế lớn hay 

những rạn nứt trong nội bộ Liên minh Châu Âu. Điều này 

đã ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ của các mặt hàng 

công nghiệp chế biến Việt Nam tại các thị trường nước 

ngoài, gián tiếp ảnh hưởng đến việc cung ứng nguyên 

liệu sản xuất của Công ty cho các khách hàng trong lĩnh 

vực sản xuất công nghiệp. 

Biện pháp hạn chế rủi ro

Công ty chủ động theo dõi, phân tích 

tình hình diễn biến thị trường, khoanh 

vùng các đối tượng khách hảng tiềm 

năng hoặc hưởng lợi từ chiến tranh 

thương mại để kịp thời hợp tác, cung 

cấp nguyên liệu đầu vào giúp tăng 

trưởng thị phần và doanh thu. Bên 

cạnh đó, Công ty luôn chủ trương cải 

tiến dây chuyền công nghệ, chất lượng 

sản phẩm, uy tín thương hiệu và giá cả 

cạnh tranh. 

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

RỦI RO PHÁP LUẬT

Bất cứ doanh nghiệp nào trong thị trường cũng chịu 

sự chi phối của Pháp luật Việt Nam, điển hình là Luật 

Doanh nghiệp, Luật Thuế, Luật Xuất nhập khẩu. 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 lý 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 Hóa chất, Luật 

Bảo vệ môi trường và các quy định liên quan khác. 

Các văn bản pháp luật và hướng dẫn dưới luật hiện 

đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. 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. Đơn cử, 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 ban hành mới 18 thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực hóa chất. 

Biện pháp hạn chế rủi ro

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. Đồng thời, Công ty cũng tích cực 

nghiên cứu sự ảnh hưởng của các văn bản pháp luật trong giai đoạn dự 

thảo sắp được ban hành đến hoạt động của Công ty để có sự chuẩn bị thích 

hợp. Ngoài ra, Công ty còn hợp tác với đơn vị tư vấn doanh nghiệp để đảm 

bảo các thông tin đến với cổ đông, cơ quan quản lý đúng quy định. 
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RỦI RO TỶ GIÁ

Rủi ro về tỷ giá hối đoái là rủi ro mà giá trị hợp lý của 

các dòng tiền tương lai được tính toán trong kế hoạch, 

phương án tài chính sẽ biến động do tác động của việc 

thay đổi tỷ giá hối đoái. 

Đặc thù ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam còn 

tương đối non trẻ nên khả năng cung ứng nguyên liệu 

đầu vào còn hạn chế. Các nguyên liệu đầu vào chính 

của Công ty là muối công nghiệp, lưu huỳnh dùng để 

sản xuất Xút – Clo và Acid Sulfuric (H2SO4 ) – sản phẩm 

chính của Công ty phần lớn nhập khẩu từ các quốc gia 

như Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ,… nên sẽ chịu nhiều 

ảnh hưởng lớn từ biến động tỷ giá, đặc biệt trong bối 

cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và chủ nghĩa 

bảo hộ gia tăng cao.

Biện pháp hạn chế rủi ro

Để hạn chế rủi ro tỷ giá, Công ty thường xuyên 

theo dõi các biến động thị trường, lập kế hoạch 

kinh doanh, lựa chọn thời điểm mua hàng phù 

hợp. Bên cạnh đó, Công ty luôn có chính sách 

dự trữ nguồn nguyên liệu ít nhất 3 tháng và lưu 

trữ tại các nhà máy, đơn vị trực thuộc. Các kế 

hoạch nhập khẩu liên quan đến đối tác nước 

ngoài được tính toán kỹ lưỡng về thời gian 

thực hiện cũng như thời hạn thanh toán để hạn 

chế rủi ro tỷ giá ở mức thấp nhất.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
RỦI RO LÃI SUẤT

Rủi ro thị trường do thay đổi lãi suất chủ yếu liên quan đến khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn 

cũng như các khoản tiền gửi có kỳ hạn của Công ty. 

Hiện nay với tình hình kinh tế không ổn định của thế giới, các chính sách tiền tệ có xu hướng thay 

đổi thường xuyên khiến lãi suất ngân hàng cũng biến động theo tương ứng. Thực tế, lãi suất vay 

dài hạn của Công ty đã tăng từ 5,2% - 5,5% năm 2018 lên 6,6% - 7,0% năm 2019, gây ảnh hưởng 

không nhỏ đến chi phí lãi vay và hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

Mặc dù Công ty chủ trương ưu tiên sử dụng nguồn vốn sẵn có để tài trợ cho các dự án đầu tư, 

nhưng trong năm 2019 và thời gian tới, việc di dời nhà máy sẽ tốn kém rất nhiều chi phí nên việc 

vay nợ tài trợ dự án là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, việc quan tâm, theo dõi, lên kế hoạch sử dụng 

nợ vay hợp lý với tình hình thị trường là vấn đề được lưu tâm hàng đầu đối với Công ty. 

Biện pháp hạn chế rủi ro

Công ty luôn chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến 

thị trường, xây dựng kế hoạch tài chính trung và dài 

hạn, phân tích độ nhạy, quản lý chặt chẽ ngân sách 

thông qua dự báo dòng tiền thường xuyên nhằm 

quản lý tốt dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh, tối ưu hóa nguồn vốn và gia tăng thu 

nhập từ hoạt động tài chính. 
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RỦI RO NGUYÊN VẬT LIỆU

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. Các loại 

nguyên liệu chính sản xuất của Công ty như muối 

công nghiệp, lưu huỳnh thường khó dự đoán về giá 

cả nên sẽ khiến Công ty gặp khó khăn trong việc 

kiểm soát chi phí đầu vào. 

Bên cạnh đó, 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 và lò điện. 

Trong dài hạn, Công ty sẽ đối mặt với rủi ro giá điện 

tăng cao do kế hoạch tăng giá điện theo từng lộ trình 

của Chính phủ.

Ngoài ra, đặc thù sản xuất của Công ty là sản phẩm 

của nhà máy này lại là nguyên liệu đầu vào của 

nhà máy khác trong cùng Công ty, vì vậy khi có sự 

biến động về giá cả và tính ổn định của nguồn cung 

đối với các loại nguyên vật liệu chính mà Công ty 

sử dụng đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh.

Biện pháp hạn chế rủi ro

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành 

hóa chất Việt Nam, Công ty luôn có 

các đối tác chiến lược, hợp tác lâu dài 

trong vấn đề cung ứng nguyên liệu với 

lượng lớn và giá cả hợp lý nên trong 

nhiều năm qua vẫn giữ được ổn định 

nguyên vật liệu, vật tư trong cơ cấu giá 

thành. Bên cạnh đó, Công ty có lợi thế 

là có công ty con sản xuất phốt pho nên 

cũng thuận lợi cho Công ty trong việc 

sử dụng nguồn nguyên liệu này. Với chi 

phí điện, Công ty chủ trương 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.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

RỦI RO PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

RỦI RO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

mới luôn được Công ty chú trọng. Tuy nhiên, 

do đặc thù ngành sản xuất kinh doanh các sản 

phẩm hóa chất cơ bản nên việc đầu tư mới và 

mở rộng được cơ quan ban ngành xem xét rất 

kỹ và mất nhiều thời gian. Đa số sản phẩm ở 

dạng lỏng nên vấn đề kho chứa, vận chuyển, 

bảo quản rất nghiêm ngặt và chi phí cao. Vì vậy, 

vấn đề phát triển sản phẩm mới cũng nằm ở 

mức hạn chế.

Quy mô sản xuất và công nghệ của ngành hóa chất 

Việt Nam hiện nay chỉ đang ở mức độ trung bình khá 

so với một số nước trong khu vực nên chưa đáp ứng 

được nhu cầu thị trường đầy tiềm năng, khiến năng 

suất của ngành chưa cao và giá trị gia tăng còn thấp. 

Đơn cử như Xút (NaOH) là nguyên liệu sản xuất cho rất 

nhiều ngành sản xuất khác như giấy, giặt tẩy, dệt may,… 

nhưng hiện nay sản xuất Xút trong nước vẫn chỉ đáp 

ứng được khoảng 25% nhu cầu thị trường. 

Biện pháp hạn chế rủi ro

Biện pháp hạn chế rủi ro

Công ty tập trung vào việc nâng cấp chất 

lượng sản phẩm, nghiên cứu nâng cao hiệu 

quả sản xuất bằng nhiều hình thức như tiết 

kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên nhiên vật 

liệu, cơ khí hóa một số công đoạn để tiết kiệm 

chi phí nhân công, tăng cường ứng dụng tự 

động hóa vào các dây chuyền sản xuất, tăng 

cường thiết bị giám sát thông số hoạt động 

dây chuyền. Công tác cải tiến mẫu mã, chất 

lượng dịch vụ luôn được Công ty chú trọng. 

Hiểu được điều đó, Công ty luôn dành 

một khoản chi vào đầu tư vào phát triển 

công nghệ sản xuất. Trong năm 2019, 

Công ty đã hoàn thành đầu tư thay thế 

bình điện phân DD350 tại nhà máy Hóa 

chất Biên Hòa và sắp tới là Hệ thống 

chỉnh lưu 20KA/520 được dự kiến hoàn 

thành trong năm 2020.
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RỦI RO MÔI TRƯỜNG

Ngành sản xuất hóa chất là ngành rất nhạy cảm với vấn 

đề môi trường. Với đặc tính ăn mòn hóa học, các sự 

cố về môi trường có thể xảy ra trong các hoạt động 

sản xuất, lưu trữ, bảo quản và vận chuyển đi phân phối 

trên thị trường. Tác động ô nhiễm ở một mức độ sẽ là vi 

phạm luật pháp, vi phạm cam kết với khách hàng, nhà 

đầu tư hay khiến uy tín và thương hiệu doanh nghiệp 

bị hạ thấp, ảnh hưởng đến hoạt động trên thị trường.

Bên cạnh đó, các chính sách, quy định quản 

lý của nhà nước đối với ngành cũng chặt 

chẽ hơn nên Công ty còn phải chịu một số 

loại thuế và phí về môi trường. Việc đầu tư 

xử lý môi trường cũng chiếm một phần vốn 

không nhỏ trong tổng số vốn kinh doanh 

của Công ty.

Biện pháp hạn chế rủi ro

Ý thức được vấn đề này, Công ty luôn đặt sự an toàn, bảo vệ môi trường và sức khỏe của con 

người lên hàng đầu. Công ty thường xuyên giám sát các quy trình công nghệ, quy trình an 

toàn lao động, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn lao động, đảm bảo sản xuất an 

toàn trong khi sản xuất. 

Người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, các chế độ bảo hiểm để đảm bảo an 

toàn trong quá trình làm việc. Công tác bảo vệ môi trường luôn được chú trọng và đảm bảo 

thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Công ty cũng chú trọng và mạnh dạn đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến, sử 

dụng thiết bị hiện đại nhằm mục tiêu tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, ổn định, mức độ 

tiêu hao nguyên nhiên liệu thấp hơn, giảm thiểu chất thải ra môi trường, an toàn cho người 

sản xuất và người sử dụng sản phẩm.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

RỦI RO CẠNH TRANH

RỦI RO KHÁC

Các sản phẩm của Công ty đang phải chịu sự cạnh 

tranh rất lớn từ các công ty sản xuất trong nước, 

công ty đa quốc gia và đặc biệt là từ Trung Quốc. 

Ngoài ra, các công ty trong ngành giấy và may mặc 

(hai ngành sử dụng hóa chất lớn) cũng đang bắt đầu 

đầu tự sản xuất để tự cung cấp nhu cầu hóa chất. Sự 

cạnh tranh gay gắt này khiến Công ty chịu áp lực về 

giá bán sản phẩm, từ đó ảnh hưởng đến doanh thu 

của Công ty.

Bên cạnh các nhân tố rủi ro nói trên, Công ty xác định 

còn một số nhân tố rủi ro phi hệ thống như: hỏa hoạn, 

thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo xảy 

ra trên quy mô lớn. Những rủi ro này hiếm khi xảy ra, 

nhưng nếu có sẽ để lại hậu quả thực sự nghiêm trọng, 

tác động trực tiếp và lâu dài đến hoạt động sản xuất 

Biện pháp hạn chế rủi ro

Biện pháp hạn chế rủi ro

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. 

Đồng thời, Công ty cũng tập trung nghiên 

cứu, cải tiến và đa dạng danh mục sản 

phẩm nhằm tiếp cận và đáp ứng được nhu 

cầu của nhiều ngành sản xuất công nghiệp 

khác nhau. 

Công ty đã tiến hành đánh giá xác suất 

xảy ra rủi ro cho từng lĩnh vực hoạt 

động và mức thiệt hại phát sinh khi xảy 

ra rủi ro. 
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Năm 2019, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.566 tỷ đồng, tương đương với năm 2018 do các nhà máy 

của Công ty hiện đang hoạt động hết công suất, dự án bình điện phân nâng công suất Xút chỉ mới vừa 

được vận hành vào cuối năm 2019. Trong khi đó, với tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị trường năm 

2019, Công ty đã hạ giá bán một số sản phẩm để tăng tính cạnh tranh cũng là nguyên nhân ảnh hưởng 

đến doanh thu.  

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 34% chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm khoảng 9 tỷ so với 

năm trước.

Doanh thu

Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

Tỷ đồng

1.566
315

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2019, lợi nhuận của Công ty tăng trưởng 

nhẹ so với năm 2018. Trong đó, lợi nhuận gộp 

đạt 441 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2018. 

Một số sản phẩm tiêu thụ tăng nhẹ như Clo 

lỏng, Javel, H2SO4,....dẫn đến lãi gộp tăng. Bên 

cạnh đó, tài sản cố định đã khấu hao gần hết 

khiến chi phí khấu hao giảm, tương ứng biên 

lợi nhuận của Công ty được mở rộng. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng, tương 

đương so với năm trước do một số chi phí 

như chi phí lương khối văn phòng, phân bổ 

tiền thuê đất, thuê hạ tầng tại khu Nhơn 

Trạch 6 có xu hướng tăng.

Nhìn chung, dù gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả 

hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn duy trì được 

con số tương đương với năm 2018 nhờ vào một số 

thuận lợi như:

Nhu cầu Xút-Clo trên thị trường rất lớn, trong 

khi đây chính là một trong những sản phẩm chủ 

đạo của Công ty;

Chi phí khấu hao giảm đáng kể: Các tài sản cố 

định khấu hao hết nhưng vẫn còn khả năng hoạt 

động tốt, giúp giảm giá thành và tăng biên lợi 

nhuận gộp;

Kiểm soát tốt các chi phí hoạt động như chi phí 

bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp;

Hệ thống khách hàng ổn định, có mối quan hệ 

lâu dài.

(*): mức cổ tức năm 2019 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua

Kết quả kinh doanh năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 (ĐVT: tỷ đồng)

Lợi nhuận

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 Năm 2019/2018 
(%)

1 Doanh thu thuần 1.566 1.588 99%

2 Lợi nhuận gộp 441 423 104%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 315 308 102%

4 Lợi nhuận trước thuế 315 319 99%

5 Lợi nhuận sau thuế 251 254 99%

6 Cổ tức (*) 25% 36% 69%

7 Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng) 5.028 5.232 96%
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Kết quả kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch (ĐVT: tỷ đồng)

Tình hình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chính

STT Chỉ tiêu
Kế hoạch 

2019
Thực hiện 

2019
% Hoàn thành 

kế hoạch

1 Tổng doanh thu hợp nhất 1.466   1.566   107%

2 Giá trị SXCN theo giá trị thực tế 1.590 1.628   102%

3 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 293 315 108%

4 Phải nộp ngân sách (CSV) 172 169 98%

5 Cổ tức (%/Mệnh giá) 20% 25% 125%

Tổng doanh thu hợp nhất 1.566 tỷ đồng, tăng 7% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 315 

tỷ đồng, vượt 8% so kế hoạch được giao và giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 102% so với 

kế hoạch. Lợi nhuận công ty con là 19,56 tỷ đồng, do trong Quý III/2019 công ty hoàn nhập được một 

khoản dự phòng nợ khó đòi. Mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhưng Công ty đã hoàn thành kế hoạch được đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

NHÌN CHUNG, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TIÊU 
THỤ CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRONG 
NĂM 2019 ĐỀU ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH 
ĐƯỢC GIAO.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Xút - Clo

Gốc Photphat

Gốc Sunfat

Từ tháng 8/2019, Công ty bắt đầu đưa vào sử dụng 

bình điện phân mới BM 2.7 nên sản lượng sản xuất 

và tiêu thụ Xút ổn định và đạt 99% so với kế hoạch 

được giao. Sản lượng sản xuất Xút đạt 38.647 tấn 

(tăng 7%) và tiêu thụ đạt 28.400 tấn (tăng 7%) so 

với năm 2018.

Trong những tháng cuối năm, tùy thuộc tình hình 

tiêu thụ của thị trường công ty đẩy mạnh cơ cấu tiêu 

thụ các sản phẩm gốc Clo nên đều vượt kế hoạch đề 

ra. So với năm 2018, các sản phẩm gốc Clo khác đều 

tăng như Clo lỏng tăng 8%, Javel tăng 24%, PAC tăng 

30%.

Đối với sản phẩm HCl, tiêu thụ giảm 6% so với năm 

2018 đạt 101% kế hoạch do sự cạnh tranh gay gắt 

các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ và các đối thủ sản 

xuất trong nước.

Sản phẩm H3PO4 của công ty tiếp tục bị cạnh tranh 

gay gắt với hàng nội địa và hàng nhập khẩu, tuy nhiên 

năm 2019 công ty cố gắng duy trì sản xuất và tiêu 

thụ, lượng thương phẩm đạt 1.717 tấn, xấp xỉ bằng 

năm 2018 và vượt 27% so với kế hoạch.

Các sản phẩm gốc Photphat gặp khó khăn do khách 

hàng AB Mauri Việt Nam ngưng sản xuất để bảo trì, 

dự kiến trong Quý I/2020 sẽ hoạt động bình thường.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ H2SO4 đều tăng 

so với cùng kỳ năm 2018 (sản xuất tăng 12%, 

tiêu thụ tăng 8%). Sản lượng tiêu thụ H2SO4 

đạt 62.990 tấn, vượt 19% so với kế hoạch.

Do xu hướng của thị trường sử dụng các mặt 

hàng thay thế và sự cố Nhà máy nước Bình 

An ngừng hoạt động và chưa có thông báo kế 

hoạch tái khởi động lại nhà máy, nên sản lượng 

Phèn tiêu thụ năm 2019 thấp hơn 7% so với 

cùng kỳ và chỉ đạt 85% kế hoạch được giao. 
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Cơ cấu chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Các loại nguyên liệu chính sản xuất như muối công nghiệp, lưu huỳnh chiếm tỷ trọng lớn trên 40% trong 

cơ cấu chi phí sản xuất của Công ty. Ngoài ra, chi phí điện chiếm gần 50% chi phí giá thành của việc sản 

xuất xút (NaOH) và 28% giá thành chung của Công ty. Các máy móc thiết bị của Công ty đã khấu hao hết 

dẫn đến chi phí khấu hao chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu chi phí.

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 %Tăng/
giảm

Tỷ trọng 
2019

Tỷ trọng 
2018

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 494 533 -7% 41% 43%

Chi phí nhân công 178 180 -1% 15% 15%

Chi phí khấu hao tài sản cố định 32 26 23% 3% 2%

Chi phí dịch vụ mua ngoài 348 341 2% 29% 28%

Chi phí khác 150 146 3% 12% 12%

Tổng cộng 1.202 1.225 -2% 100% 100%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
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Họ và tên Chức vụ
Số lượng cổ phần sở 

hữu tại CSV
Tỷ lệ sở hữu/

Vốn điều lệ
Ghi chú

Lê Văn Hùng Chủ tịch HĐQT
CN: 2.500 cổ phần;

ĐD: 11.051.000 cổ phần

CN: 0,0056%;
ĐD: 25%

Lê Thanh Bình
Thành viên HĐQT 

kiêm TGĐ
CN: 1.700 cổ phần;

ĐD: 8.840.000 cổ phần

CN: 0,0038%;
ĐD: 20%

Bổ nhiệm 
ngày 

24/04/2019

Lê Hoàng Thành viên HĐQT
CN: 0 cổ phần

ĐD: 8.840.000 cổ phần
CN: 0% 

ĐD: 20%

Bổ nhiệm 
ngày 

24/04/2019

Lê Phương Đông Thành viên HĐQT
CN: 2.700 cổ phần

ĐD: 0 cổ phần
CN: 0,006%

ĐD: 0%

Nguyễn Thanh Bình Thành viên HĐQT
CN: 5.000 cổ phần 

ĐD: 0 cổ phần
CN:0,011%

ĐD: 0%

Bổ nhiệm 
ngày 

24/04/2019

Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu
Tỷ lệ sở hữu/ 

Vốn điều lệ

Đỗ Thị Thoa Trưởng BKS
CN: 0 cổ phần
ĐD: 0 cổ phần

CN: 0%
ĐD: 0%

Lê Tùng Lâm Thành viên BKS
CN: 1.500 cổ phần

ĐD: 0 cổ phần
CN: 0,003%

ĐD: 0%

Nguyễn Thị Minh Hà Thành viên BKS CN: 0 cổ phần
ĐD: 0 cổ phần

CN: 0%
ĐD: 0%

Danh sách Hội đồng quản trị

Danh sách Ban kiểm soát

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

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

1 Lê Thanh Bình
Tổng Giám đốc 01/10/2019

Phó Tổng Giám đốc 01/10/2019

2 Nguyễn Hữu Thọ
Tổng Giám đốc 01/10/2019

Thành viên HĐQT 24/04/2019

3 Đỗ  Trung Hiếu Phó Tổng Giám đốc 01/06/2019

4 Lê Hoàng Thành viên HĐQT 24/04/2019

5 Nguyễn Thanh Bình Thành viên HĐQT 24/04/2019

6 Trịnh Hồng Vân Thành viên HĐQT 24/04/2019

7 Phan Thanh Bình Thành viên HĐQT 24/04/2019

Họ và tên Chức vụ
Số lượng cổ phần 

sở hữu
Tỷ lệ sở hữu/

Vốn điều lệ
Ghi chú

Lê Thanh Bình Tổng giám đốc
CN: 1.700 cổ phần;
ĐD: 8.840.000 cổ 

phần

CN: 0,0038%;
ĐD: 20%

Bổ nhiệm ngày 
01/10/2019

Nguyễn Hoài Phú Phó Tổng giám đốc
CN: 23.100 cổ phần

ĐD: 0 cổ phần
CN: 0,05%

ĐD: 0%

Đỗ Trung Hiếu Phó Tổng giám đốc CN: 0 cổ phần
ĐD: 0 cổ phần

CN: 0%
ĐD: 0%

Bổ nhiệm ngày 
01/06/2019

Lê Thị Ngọc Diệp Kế toán trưởng CN: 2.100 cổ phần
ĐD: 0 cổ phần

CN: 2.100 cổ phần
ĐD: 0 cổ phần

Danh sách Ban Tổng Giám đốc

Tình hình thay đổi nhân sự trong năm
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ÔNG LÊ VĂN HÙNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sở hữu cá nhân: 2.500 cổ phần, chiếm 0,0056%

Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 11.051.000 cổ phần, chiếm 25%

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Tp.HCM

Chức vụ đang nắm giữ: Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác:

12/1987 – 03/1990 Nhân viên phòng Tổ chức – Lao động – Tiền lương tại Nhà máy Hóa chất 
Đồng Nai, Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

12/1990 – 11/1994 Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam

11/1994 – 07/1996 Phó trưởng phòng Kế toán –Tài chính Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam

07/1996 – 01/1998 Phó trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam

01/1998 – 03/1999 Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam

04/1999 – 07/2001 Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam

08/2001 – 12/2005 Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản miền Nam

12/2005 – 12/2010 Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản miền Nam

12/2010 - 12/2013 Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản miền Nam

12/2013 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

ÔNG LÊ THANH BÌNH

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Sở hữu cá nhân: 1.700 cổ phần, chiếm 0,0038%

Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 8.840.000 cổ phần, chiếm 20%

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Mở Bán công Tp.HCM

Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên HĐQT kiêm 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 -  10/2019 Phó Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

10/2019 - nay Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam
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ÔNG LÊ HOÀNG
Thành viên Hội đồng quản trị

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0%

Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 8.840.000 cổ phần, chiếm 20%

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội

      Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân

      Kỹ sư luyện kim, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên HĐQT CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác:

06/1996 – 01/2001 Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Mỏ và Luyện kim

02/2001 – 04/2013 Chuyên viên Vụ Quản lý công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Bộ Công 

Nghiệp, nay thuộc Bộ Công Thương

05/2013 – 02/2018 Phó Trưởng phòng Kế hoạch và chính sách khoa học công nghệ, Vụ Khoa 

học và Công nghệ, Bộ Công Thương
02/2018 – 07/2018 Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công 

Thương
08/2018 – nay Phó Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Thành viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

04/2019 – nay Thành viên HĐQT CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

ÔNG LÊ PHƯƠNG ĐÔNG

Thành viên Hội đồng quản trị

Sở hữu cá nhân: 2.700 cổ phần, chiếm 0,006%

Năm sinh: 1967

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Bách Khoa Hà Nội

      Kỹ sư Công nghệ hóa học, Đại học Bách Khoa Tp.HCM

      Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Đại học Kỹ thuật Tp.HCM

Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên HĐQT CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác:

11/1989 – 12/2000 Công nhân viên Nhà máy Hóa chất Tân Bình

12/2000 – 06/2001 Trưởng phòng kỹ thuật Nhà máy Hóa chất Tân Bình

06/2001 – 12/2001 Phó Giám đốc Nhà máy Hóa chất Tân Bình

01/2002 – 12/2002 Quyền Giám đốc Nhà máy Hóa chất Tân Bình

12/2002 – 01/2010 Giám đốc Nhà máy Hóa chất Tân Bình

01/2010 - nay Giám đốc Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2

 04/2019 - nay Thành viên HĐQT CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam
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BÀ NGUYỄN THANH BÌNH
Thành viên HĐQT

Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần, chiếm 0,011%

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Tp.HCM
      Kỹ sư hóa, Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên HĐQT CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác:

10/1987 – 12/1987 Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Hóa chất Tân Bình Công ty Hóa chất Cơ bản 
Miền Nam

01/1998 – 07/1998 Trưởng phòng kỹ thuật Nhà máy Hóa chất Tân Bình Công ty Hóa chất 
Cơ bản Miền Nam

08/1998 – 01/2010 Phó Giám đốc Nhà máy Hóa chất Tân Bình Công ty Hóa chất Cơ bản 
Miền Nam

02/2010 – 04/2011 Kỹ sư phòng Công nghệ - thiết bị Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản 
Miền Nam

05/2011 – 12/2013 Phó trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Công ty TNHH MTV Hóa chất 
Cơ bản Miền Nam

01/2014 – 03/2016 Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Công ty TNHH MTV Hóa chất 
Cơ bản Miền Nam

04/2019 - nay Thành viên HĐQT CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

ĐHĐCĐ thường niên 2019
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ÔNG NGUYỄN HOÀI PHÚ

BÀ LÊ THỊ NGỌC DIỆP

Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Sở hữu cá nhân: 23.100 cổ phần, chiếm 0,05%

Năm sinh: 1960

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:

Sở hữu cá nhân: 2.100 cổ phần, chiếm 0,005%

Năm sinh: 1965

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:

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

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

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

BÀ ĐỖ THỊ THOA

Phó Tổng Giám đốc

Trưởng Ban kiểm soát

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0%

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Đại học Kinh tế Tp.HCM

Chức vụ đang nắm giữ: Trưởng BKS CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác:

10/1996 – 04/2016 Nhân viên CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

05/2016 – nay Trưởng Ban kiểm soát CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

12/1993 – 01/2000 Nhân viên phòng Kỹ thuật Nhà máy Hóa chất Tân Bình - Chi nhánh 
Công ty Hóa chất cơ bản miền Nam

01/2000 – 09/2006 Phó Phòng; Trưởng Phòng Kỹ thuật Nhà máy Hóa chất Tân Bình - 
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản miền Nam

10/2006 - 08/2018 Nhân viên; Trưởng Phòng Công nghệ - Thiết Bị CTCP Hóa chất Cơ bản 
Miền Nam

09/2018 - 05/2019 Trợ lý Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng Công nghệ - Thiết Bị CTCP Hóa chất 
Cơ bản Miền Nam

06/2019 - nay Phó Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

ÔNG ĐỖ TRUNG HIẾU

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0%

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa, Đại học Bách khoa Tp.HCM

Chức vụ đang nắm giữ: Phó Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Quá trình công tác:
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ÔNG LÊ TÙNG LÂM
Thành viên BKS

Sở hữu cá nhân: 1.500 cổ phần, chiếm 0,0034%

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế học, Đại học Kinh tế Tp.HCM

      Cử nhân Kế toán, Đại học Kinh tế Tp.HCM

      Cử nhân Luật, Đại học Luật Tp.HCM

Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên BKS CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác:

08/1997 Chuyên viên Phòng Kế hoạch thị trường Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

02/1998 – 03/1998 Chuyên viên phụ trách Ban Tài chính Kế toán Nhà máy Hóa chất Đồng Nai 
trực thuộc Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

04/1998 – 09/1999 Trưởng ban Tài chính chính Kế toán Nhà máy Hóa chất Đồng Nai trực thuộc 
Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

10/1999 – 10/2001 Chuyên viên Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

01/2002 – 11/2013 Phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản 
Miền Nam

12/2013 Phó trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ 
bản Miền Nam

01/2014 Phó trưởng phòng Nhân sự - Hành chính CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

02/2014 - nay Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Trưởng phòng Nhân sự - Hành 
chính kiêm người được ủy quyền CBTT CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

BÀ NGUYỄN THỊ MINH HÀ
Thành viên BKS

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0%
Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Kiểm toán, Đại học Dân lập Phương Đông
Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên BKS CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Quá trình công tác:

11/1999 – 03/2013 Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cao su Sao Vàng

04/2013 - nay Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam

04/2019 - nay Thành viên Ban kiểm soát CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam
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STT Tính chất phân loại
Số lượng 
(người)

Tỷ lệ

I Theo trình độ lao động 670 100%

1 Trình độ đại học, trên đại học 195 29,10%

2 Trình độ cao đẳng 164 24,48%

3 Trình độ trung cấp 56 8,36%

4 Công nhân kỹ thuật 187 27,91%

5 Lao động phổ thông 68 10,15%

II Theo loại hợp đồng lao động 670 100%

1 Hợp đồng không thời hạn 549 81,94%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 53 7,91%

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 68 10,15%

III Theo giới tính 670 100%

1 Nam 515 76,87%

2 Nữ 155 23,13%

Tổng số nhân sự của Công ty năm 2019 là 670 

người, giảm so với con số 750 người của năm 

2018. Nhờ việc liên tục đẩy mạnh cải thiện 

máy móc, công nghệ sản xuất nhằm giảm sức 

người, số lượng người lao động của Công ty có 

xu hướng giảm qua từng năm.

CBNV có trình độ cao từ cao đẳng, đại học đến 

trên đại học chiếm 54%. Việc nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ quản lý luôn là nhiệm vụ 

ưu tiên của Công ty để đáp ứng nhu cầu phát 

triển và mô hình mục tiêu chung. 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Cơ cấu lao động

Kế hoạch thu hút những nhân sự giỏi kết 

hợp cùng công tác đào tạo, mở rộng nguồn 

nhân lực là yếu tố quyết định đảm bảo sự 

phát triển bền vững của Công ty trong 

tương lai. 

Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản 

trị nguồn nhân lực để đảm bảo duy trì, 

phát triển lực lượng nhân sự chất lượng 

cao với cơ cấu tổ chức linh hoạt, hiệu quả, 

tối ưu chi phí vận hành, hướng trọng tâm 

vào việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự đầy 

đủ năng lực, chuyên môn sâu, có đạo đức 

nghề nghiệp.

Môi trường làm việc của Công ty được xây dựng 

trên nguyên tắc thân thiện và bình đẳng, nơi mà 

mọi người lao động đều cảm thấy là một phần của 

tổ chức. Hệ thống cơ sở hạ tầng cũng được Công 

ty chú trọng đầu tư khang trang, giúp cán bộ công 

nhân viên có một môi trường làm việc 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.

Ban lãnh đạo luôn tiếp nhận các ý kiến đóng góp 

xây dựng Công ty, thông qua các cấp quản lý đơn 

vị, các tổ công đoàn và trực tiếp người lao động. 

Công ty nỗ lực tạo điều kiện để người lao động 

được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định 

và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, 

lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao 

động. 

Đồng thời, Công ty không ngừng nghiên cứu để cải 

thiện chính sách đãi ngộ, đảm bảo sự công bằng 

trong nội bộ và cạnh tranh với thị trường, tạo một 

môi trường làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên 

phát triển.

YẾU TỐ CON NGƯỜI LUÔN ĐƯỢC XEM 

LÀ YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỒNG HÀNH 

CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY

Chính sách người lao động

Môi trường làm việc
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Thời gian làm việc được đảm bảo thực hiện đúng 

theo quy định của pháp luật là 8 giờ/ngày. Đối với 

những khoảng thời gian có nhiều đơn hàng lớn, 

hợp đồng lớn cần huy động lực lượng lao động, 

Ban lãnh đạo đã linh động trong việc sắp xếp số 

lượng nhân viên làm tăng ca nhưng vẫn đặt sự tự 

nguyện của công nhân lên hàng đầu và tuyệt đối 

không vượt quá thời 

gian cho phép của pháp luật quy định. Cụ thể, 

thời gian làm thêm giờ không quá 4 giờ/ngày, 30 

giờ/ tháng và 200 giờ/năm. Thời gian nghỉ trong 

ca bình thường là 30 phút và ca đêm là 45 phút, 

theo quy định tại Bộ Luật Lao động.

Thời gian làm việc

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Công ty luôn coi trọng công tác đào tạo để phát 

triển và khai thác những tiềm năng của nhân sự. 

Với Công ty, đào tạo không chỉ là hình thức đầu tư 

cho nguồn vốn con người của tổ chức mà còn nhằm 

mục tiêu phát triển bản thân cho đội ngũ CBNV.  

Công ty chú trọng vào các khoá đào tạo, huấn 

luyện ở tất cả các lĩnh vực để cải tiến chất lượng,

Công ty luôn cố gắng đảm bảo cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi 

phục vụ cho quá trình làm việc ở tất cả các nơi từ Văn phòng cho 

đến Nhà máy, Chi nhánh. 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, công cụ bảo hộ lao động theo các yêu cầu tiêu 

chuẩn an toàn của Luật Bảo hộ lao động.

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 cán bộ 

công nhân viên, người lao động nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

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 vẫn 

đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Việc tuyển dụng nhân sự luôn dựa trên nguyên tắc đánh giá năng 

lực, kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp cho từng vị trí. Công ty trân 

trọng sự đa dạng và đề cao các cơ hội công bằng để tìm kiếm được 

nguồn nhân sự vừa có năng lực vừa phù hợp với môi trường làm 

việc để cùng nhau gắn bó lâu dài. 

Chính sách đào tạo

Điều kiện làm việc 

Chính sách tuyển dụng
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Một chính sách tiền lương hợp lý sẽ là đòn bẩy phát triển nguồn nhân lực của tổ chức, thúc đẩy người 

lao động làm việc nhiệt huyết, công cụ hiệu quả để ổn định nhân sự, thu hút và giữ chân nhân tài. Công 

tác tiền lương của Công ty luôn được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của Pháp luật lao động, tuyệt 

đối tuân thủ theo quy chế tiền lương đã đăng ký với cơ quan nhà nước và cam kết với người lao động.

Người lao động được hưởng các chế độ thu nhập, tiền lương theo quy chế rõ ràng, căn cứ dựa trên thị 

trường lao động, trình độ, năng lực, khối lượng công việc thực tế và kết quả công việc cá nhân. Bên cạnh 

đó, Công ty luôn có các chính sách khen thưởng để động viên, khuyến khích người lao động tự học tập 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chính sách lương, thưởng

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm
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Công ty luôn tạo điều kiện để công nhân viên trong 

Công ty được thụ hưởng các chính sách phúc lợi 

tốt nhất để thúc đẩy tinh thần làm việc của người 

lao động và tạo sự gắn bó lâu dài với tập thể. Theo 

đó, người lao động luôn được thực hiện đầy đủ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn,… 

theo đúng quy định. Các chế độ thai sản, nuôi con 

nhỏ đều được đảm bảo cho người lao động nữ. 

Các chính sách phúc lợi của Công ty được người 

lao động đánh giá cao, thể hiện sự quan tâm của 

doanh nghiệp đến đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân viên, củng cố lòng trung thành, gắn kết và gia 

tăng mức độ hài lòng của đội ngũ nhân viên. Tất cả 

các CBNV đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ 

chính sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam.

Công ty xây dựng và áp dụng đa dạng các chế 

đội đãi ngộ, phúc lợi để động viên nhân viên, ghi 

nhận những nỗ lực, đóng góp của các cá nhân, 

tập thể. Chính sách đãi ngộ lao động luôn được 

liên tục hoàn thiện với mục tiêu tạo mọi điều 

kiện cho người lao động an tâm, gắn bó dài lâu, 

duy trì văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty cũng có những chính sách 

phù hợp để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người 

lao động 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.

Chính sách phúc lợi
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STT Tên công trình, dự án
Giá trị 
thực hiện 
năm 2019

Lũy kế giá 
trị thực hiện 
đến  hết ngày 
31/12/2019 

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

24.087 122.238

Nghiệm thu hoàn thành đưa 
vào sử dụng tháng 8/2019. Đã 
phê duyệt quyết toán dự án 
hoàn thành. 

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

305.463 406.562

Đã nhận toàn bộ mặt bằng vào 
tháng 11/2018, giấy chứng 
nhận quyền SDĐ trả tiền một 
lần vào tháng 3/2019. Đã phê 
duyệt quyết toán dự án hoàn 
thành.  

3
Đầu tư hệ thống quan trắc khí 
thải tự động tại NM Hóa chất Biên 
Hòa và NM Hóa chất Tân Bình 2

8.687 8.687
Nghiệm thu hoàn thành đưa 
vào sử dụng tháng 12/2019.  Đã 
quyết toán dự án hoàn thành. 

4
Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại 
Nhà máy Hóa chất Đồng Nai và 
Văn phòng Công ty

2.356 2.356
Nghiệm thu hoàn thành đưa vào 
sử dụng trong năm 2019. Đã 
quyết toán dự án hoàn thành. 

STT Tên công trình, dự án
Giá trị 
thực hiện 
năm 2019

Lũy kế giá 
trị thực hiện 
đến  hết ngày 
31/12/2019 

Tiến độ thực hiện

5 Hệ thống chỉnh lưu 20 KA/520 
VDC 18.296 18.651 12/12/2018-12/8/2020 

6
Mua sắm Thiết bị phản ứng sản 
xuất PAC tại Nhà máy Hóa chất 
Biên Hòa

4.456 4.456 12/12/2018-12/5/2020

7 Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại 
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa 3.774 3.774 12/12/2018-12/2/2021 

Tổng cộng 367.119 556.724

Các dự án chuyển tiếp

NĂM 2019, CÔNG TY TIẾP TỤC 

TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

ĐẦU TƯ NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN 

TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, TĂNG 

SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT; CHUẨN BỊ 

QUỸ ĐẤT ĐỂ DI DỜI CÁC NHÀ MÁY 

TẠI KCN BIÊN HÒA 1. GIÁ TRỊ ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NĂM 

2019 ĐẠT 367.119 TRIỆU ĐỒNG, 

HOÀN THÀNH 87,14% KẾ HOẠCH

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

STT Tên công trình, dự án
Giá trị thực 

hiện năm 
2019

Lũy kế giá trị thực 
hiện đến  hết ngày 

31/12/2019 
Tiến độ thực hiện

1 Hệ thống thiết bị lọc sóng hài 0 0 28/5/2019-28/4/2021

2 Bình điện phân BM 2.7 0 0 24/10/2019-24/10/2021

Các dự án đầu tư mới năm 2019
Đvt: Triệu đồng Đvt: Triệu đồng
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Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

    Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 3,4 3,7

    Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,1 2,5

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

    Hệ số nợ/Tổng tài sản % 26% 25,3%

    Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 35,2% 33,9%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

    Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,9 4,8

    Vòng quay khoản phải thu Vòng 9,0 8,4

    Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,3 1,4

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

    Biên lợi nhuận gộp % 28,2% 26,7%

    Biên lợi nhuận ròng % 16% 16%

    Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) % 19,9% 22,5%

    Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) % 26,8% 30,2%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các hệ số thanh toán của Công ty giảm nhẹ trong năm 

qua. Trong đó, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh 

toán nhanh lần lượt ở mức 3,4 và 2,1 năm 2019. Sự sụt 

giảm các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng để thanh 

toán tiền thuê đất hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6 và sự 

gia tăng các khoản phải thu do nới lỏng chính sách thu 

tiền người mua là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt 

giảm trên. 

Dù vậy, các hệ số thanh toán này đều duy 

trì trên mức 2. Điều này cho thấy Công 

ty hoàn toàn có khả năng đáp ứng thanh 

toán ngay các khoản nợ ngắn hạn. 

2019 2018

Hệ số thanh toán nhanh

ĐVT: Lần

2,1 2,5

3,73,4

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán

Khả năng thanh toán

01
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Sự an toàn trong nguồn vốn hoạt động luôn được Ban 

lãnh đạo chú trọng. Do vậy, các chỉ số về cơ cấu vốn của 

Công ty luôn ở mức thấp. Cụ thể, nợ trên vốn chủ sở hữu 

và nợ trên tổng tài sản năm 2019 lần lượt ở mức 35,2% 

và 26%, đều tăng nhẹ so với năm 2018. 

Trong những năm qua, Công ty luôn duy trì nợ vay ở 

mức thấp do hiện tại Công ty có 3 nhà máy trực thuộc 

tại khu Công nghiệp Biên Hòa 1 nằm trong kế hoạch di 

dời của Nhà nước nên công ty hạn chế đầu tư, mở rộng 

dẫn đến nhu cầu về vốn vay không lớn. Điều này đã giúp 

Công ty không phải chịu áp lực chi phí nợ vay và có khả 

năng huy động vốn với chi phí lãi vay thấp cho các dự án 

mở rộng trong tương lai.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, việc di dời 

nhà máy sẽ tốn kém rất nhiều chi phí nên 

việc vay nợ tài trợ dự án là điều khó tránh 

khỏi. Điều này có thể dẫn đến nợ vay và 

chi phí lãi vay tăng trong tương lai. Dù 

vậy, với cơ cấu vốn lành mạnh như hiện 

tại cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong 

việc lập kế hoạch tài chính dài hạn cho 

các dự án đầu tư, Công ty sẽ hoàn toàn 

có khả năng đảm bảo cân bằng được giữa 

tiến độ dự án và nguồn lực của mình.   

Cơ cấu vốn

2019 2018

Hệ số nợ/tổng tài sản

26% 25,3%

33,9%
35,2%

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu

Cơ cấu vốn

02

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Vòng quay hàng tồn kho bình quân của Công ty 

năm 2019 đạt 3,9, giảm so với mức 4,8 của cùng 

kỳ do hàng tồn kho của Công ty tăng cao trong giai 

đoạn 2018-2019 để phục vụ kịp thời cho công tác 

sản xuất kinh doanh. Công ty luôn nỗ lực tìm kiếm 

các đối tác chào giá lưu huỳnh với mức tối ưu và 

lên kế hoạch nhập khẩu nhằm ổn định chi phí đầu 

vào sản xuất với mức thấp.

mà doanh nghiệp áp dụng đối với khách hàng. 

Công ty luôn cố gắng đảm bảo cân bằng giữa khả 

năng thu nợ khách hàng và chính sách tín dụng đủ 

hấp dẫn để vừa thu hút được khách hàng vừa đảm 

bảo hiệu quả kinh doanh. 

Vòng quay tổng tài sản bình quân của Công ty giảm 

nhẹ ở mức 1,3 so với 1,4 của cùng kỳ do trong năm 

Công ty thanh toán khoản tiền thuê đất phục vụ 

cho dự án di dời nhà máy sản xuất khiến tài sản 

dài hạn tăng cao. 

Vòng quay khoản phải thu bình quân tăng lên 

mức 9,0 so với mức 8,4 cho thấy Công tiếp tục 

duy trì được hiệu quả của chính sách tín dụng

Năng lực hoạt động

2019 2018

Vòng quay hàng tồn kho

9,0

3,9

8,4

4,8

1,41,3

Vòng quay khoản phải thu

Vòng quay tổng tài sản

ĐVT: Lần

Năng lực hoạt động

03
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Các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty luôn được duy 

trì ở mức cao và ổn định qua các năm. Trong đó, biên lợi 

nhuận gộp năm 2019 tăng lên 28,2% so với mức 26,7% 

năm 2018 nhờ các máy móc thiết bị của Công ty đã khấu 

hao hết giúp giảm chi phí khấu hao, dẫn đến mở rộng biên 

lợi nhuận gộp. Biên lợi nhuận ròng của Công ty vẫn duy trì 

được mức 16% của năm trước.

Dù lợi nhuận gộp tăng nhưng đồng thời chi phí lãi vay cũng 

tăng khiến lợi nhuận ròng của Công ty chỉ duy trì ngang 

mức năm 2018. Các hệ số ROA, ROE tuy giảm so với năm 

trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao, lần lượt đạt 19,9% và 

26,8%. Nguyên nhân là do Công ty hoàn thành dự án đầu 

tư vào bình điện phân tăng công suất sản xuất Xút làm cho 

tài sản tăng lên trong khi doanh thu vẫn duy trì ngang so 

với năm trước. 

2019 2018

Biên lợi nhuận ròng

16% 16%

26,7%28,2%

Biên lợi nhuận gộp

Biên lợi nhuận

Khả năng sinh lời

04

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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STT Loại cổ đông
Số lượng 
cổ đông

Số cổ phiếu Giá trị sở hữu Tỷ lệ sở hữu/
VĐL

I Cổ đông trong nước 1.380 37.479.606 374.796.060.000 84,80%

1 Cổ đông nhà nước 1 28.731.000 287.310.000.000 65,00%

2 Cổ đông tổ chức 11 234.857 2.348.570.000 0,53%

3 Cổ đông cá nhân 1.368 8.513.749 85.137.490.000 19,26%

II Cổ đông nước ngoài 59 6.720.394 67.203.940.000 15,20%

1 Cá nhân 39 195.480 1.954.800.000 0,44%

2 Tổ chức 20 6.524.914 65.249.140.000 14,76%

III Cổ phiếu quỹ - - 0 0,00%

Tổng cộng 1.439 44.200.000 442.000.000.000 100,00%

Cơ cấu cổ phần

Cơ cấu cổ đông

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

Tính đến 31/12/2019

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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BÁO CÁO 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

03

CHÚNG TÔI LUÔN ĐỒNG 
HÀNH CÙNG CÁC NGÀNH 
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

“
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Thuận lợi và khó khăn trong năm

Thuận lợi Khó khăn

Các dây chuyền sản xuất vẫn hoạt động ổn 

định, vừa tối đa hiệu quả kinh tế cho Công ty 

vừa đảm bảo môi trường sinh thái.

Đa số máy móc thiết bị đã hết thời hạn khấu 

hao nhưng vẫn có khả năng hoạt động tốt, giúp 

mở rộng biên lợi nhuận.

Mối quan hệ với các tổ chức tín dụng tốt, thanh 

toán nợ vay đúng hạn nên luôn được các ngân 

hàng hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để 

phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

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.

Lực lượng lao động nhiệt huyết, đoàn kết gắn 

bó, luôn sát cánh cùng Ban lãnh đạo duy trì ổn 

định sản xuất, tìm cách giảm định mức tiêu hao 

nguyên liệu, giảm giá thành sản phẩm, tăng 

cường công tác chăm sóc khách hàng nhằm 

giữ vững thị phần, tìm kiếm khách hàng mới.

Giá điện tăng 8,36% kế từ tháng 03/2019 khiến 

chi phí sản xuất tăng.

Việc đầu tư thuê đất và thay thế bình điện phân 

DD350 sẽ dẫn đến tăng chi phí phân bổ, lãi vay và 

giảm thu nhập từ lãi tiền gửi.

Sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong nước. 

Trong đó sự cạnh tranh các mặt hàng nhập khẩu, 

các đối thủ trong nước đã bán các sản phẩm như 

Clo lỏng, HCl và PAC ra thị trường với giá rất thấp 

làm xáo động thị trường, dẫn đến việc công ty 

cũng phải giảm giá bán các sản phẩm trên để giữ 

chân khách hàng.

Xuất khẩu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do gặp 

phải sự cạnh tranh gay gắt của các mặt hàng cùng 

loại của Trung Quốc.

Doanh nghiệp tiếp tục gặp phải những khó khăn 

trong chính sách: 

 - Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật thuế GTGT làm tăng chi phí cho 

cho công ty Phốt pho;

 - Sản lượng muối nhập khẩu trong hạn ngạch 

thấp, doanh nghiệp phải nhập ngoài hạn ngạch 

với mức thuế cao.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Công tác quản trị chi phí

Chi phí lãi vay năm 2019 là 12,6 tỷ đồng, tăng 

109% so với năm 2018, nguyên nhân là do tăng 

chi phí lãi vay dài hạn, đồng thời lãi suất vay 

ngắn hạn cũng tăng so với cùng kỳ (từ 5,2% - 

5,5% năm 2018 lên 6,6 - 7,0% năm 2019). 

Năm 2019, chi phí bán hàng đạt mức 70,19 

tỷ đồng, giảm 1,7% so với năm 2018. Chi phí 

quản lý doanh nghiệp cũng giảm 5,2% so với 

cùng kỳ, đạt mức 61,7 tỷ đồng. Công tác quản 

trị chi phí hoạt động vẫn được Công ty chú 

trọng trong năm qua. Hiệu quả sử dụng tài sản, 

máy móc hoạt động nhận được sự chú tâm của 

Ban lãnh đạo.

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018

Chi phí khấu hao/ Doanh thu thuần 2,06% 1,61%

Chi phí tài chính/ Doanh thu thuần 0,81% 0,37%

   - Chi phí lãi vay/ Doanh thu thuần 0,73% 0,35%

Chi phí bán hàng/ Doanh thu thuần 4,48% 4,50%

Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Doanh thu thuần 3,94% 4,10%

Chi phí khác/ Doanh thu thuần 0,11% 0,18%
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Vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra 

Nguyên nhân vượt kế hoạch

Nhìn chung, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt chỉ tiêu 
mà ĐHĐCĐ đã giao phó. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 của công ty 
mẹ là 1.276 tỷ, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế riêng tại công ty mẹ là 295 tỷ, 
vượt kế hoạch đề ra. 

(i) Để đạt được mục tiêu kế hoạch kinh 

doanh đề ra, trước tiên đó là quá trình đúc 

kết kinh nghiệm, sự cố gắng và tận tụy của 

tập thể CB-CNV Công ty Hóa chất cơ bản 

miền Nam từ nhiều thế hệ cho đến ngày 

hôm nay; sự chỉ đạo và hỗ trợ rất hiệu quả 

của lãnh đạo các cấp trong Tập đoàn hóa 

chất Việt Nam cũng như một số Bộ ngành, 

địa phương liên quan đã giúp Công ty 

hoàn thành nhiệm vụ của mình;

(ii) Công tác tổ chức, quản lý và điều hành 

các hoạt động đáp ứng cho sản xuất – 

kinh doanh của công ty đã ngày càng hoàn 

thiện. Công ty không ngừng chăm lo đời 

sống, việc làm, điều kiện và môi trường 

làm việc trong toàn công ty không ngừng 

được cải tiến và ngày càng hoàn thiện;

(iii) Giá nguyên vật liệu chính đầu vào không 

có nhiều biến động trong năm 2019 là nhân 

tố đóng góp ổn định giá thành sản phẩm tạo 

lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. Công ty luôn 

kiểm soát và cắt giảm tiết kiệm chi phí liên 

quan sản xuất kinh doanh một cách hợp lý;

(iv) Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân 

thủ theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, tỷ 

lệ tiết kiệm cao, đảm bảo mục tiêu gói thầu, 

dự án sau nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử 

dụng đạt hiệu quả kinh tế cao;

(v) Các hạng mục sửa chữa sau khi sửa chữa 

hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu 

ổn định sản xuất kinh doanh của các nhà máy.

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.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

DOANH THU THUẦN

ĐẠT 1.276 tỷ đồng

VƯỢT KẾ HOẠCH

Nội dung Kế hoạch năm 2019 Tổng giá trị quyết toán Tiến độ thực hiện

Hạng mục 12 12 100%

Giá trị (triệu đồng) 29.892 25.365

Tình hình thực hiện sửa chữa lớn

Giá trị thực hiện năm 2019 là 25.365 triệu đồng, tiết kiệm được so với kế hoạch là 4.527 triệu đồng, 

tương ứng 15,15% giá trị kế hoạch.
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Tình hình hoạt động tại Công ty con (CTCP Phốt Pho Việt Nam)

Công ty đảm bảo tốt cả về số lượng 

và chất lượng đối với nguồn nguyên 

liệu đầu vào phục vụ cho công tác 

sản xuất.;

Thực hiện thành công trong việc 

chủ động tiếp cận khách hàng mới 

thị trường Nhật Bản mang lại hiệu 

quả kinh doanh;

Tổ chức tốt việc thu gom, phân loại 

nguyên liệu quặng bột thu hồi đảm 

bảo được chất lượng đạt các chỉ tiêu 

đảm bảo giá bán tốt.

Thuận lợi

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Khó khăn

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 gặp nhiều khó 

khăn sau: sản lượng phốt pho tiêu thụ chậm đạt 84% so với kế hoạch 

và 83% so với năm 2018 tương ứng với doanh thu giảm so với kế 

hoạch đạt 98%, so với năm 2018 đạt 89%. 

Việc tiêu thụ gặp khó khăn bởi những nguyên nhân chính như sau:

Việc chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung làm ảnh hưởng đến tổng 

nhu cầu sử dụng của thị trường. Các khách hàng mua sản phẩm của 

Công ty phải cạnh tranh với các nhà máy sản xuất sản phẩm phốt pho 

của Trung Quốc cũng gặp nhiều khó khăn do tại Trung Quốc, chi phí 

sản xuất thấp, đồng CNY của Trung Quốc bị phá giá;

Tổng sản lượng tồn kho của các nhà máy sản xuất Phốt Pho vàng tại 

Việt Nam lớn tính trong 06 tháng đầu năm là 8.000 tấn;

Để giải quyết số lượng tồn trên, các nhà máy sản xuất Phốt Pho vàng 

tại Việt Nam đều phải chấp nhận việc bán giá thấp và điều kiện thanh 

toán chậm mới có thể cạnh tranh và tiêu thụ được bởi khách hàng tại 

thị trường Châu Âu chuyển hướng sang mua số lượng lớn Phốt Pho 

vàng từ Kazakhstan do có giá bán thấp hơn Việt Nam; Thị trường Ấn 

Độ cũng nắm bắt được tình hình trên để ép giá các nhà máy tại Việt 

Nam;

UBND tỉnh Lào Cai có văn bản đề xuất Bộ Tài chính tăng thuế xuất khẩu 

mặt hàng Phốt Pho từ 5% lên 20%. Bộ Tài Chính đã có dự thảo văn bản 

trình Chính phủ phê duyệt tăng thuế xuất khẩu tăng từ 5% lên 10%.
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Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 So sánh cùng kỳ

Tài sản ngắn hạn 742 883 -16%

Tài sản dài hạn 523 245 113%

Tổng tài sản 1.265 1.128 12%

Tỉnh hình tài sản

Tính đến cuối năm 2019, tài sản ngắn hạn của 

Công ty đạt 742 tỷ đồng, giảm 16% so với cuối 

năm 2018. Trong đó, các khoản phải thu ngắn 

hạn tăng 16%, đạt 184 tỷ đồng do trước tình 

hình cạnh tranh gay gắt, Công ty đã áp dụng 

nới lỏng chính sách tín dụng đối với một số 

khách hàng lớn và hợp tác lâu năm của Công ty 

để tăng vị thế cạnh tranh và gia tăng thị phần. 

Hàng tồn kho đạt 283 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng 

kỳ cho thấy hoạt động quản lý nguyên vật liệu và 

thành phẩm đã được duy trì chặt chẽ trong năm nhờ 

vào chiến lược đảm bảo sản lượng nguyên vật liệu 

phải tương thích với kế hoạch sản xuất kinh doanh 

và chi phí đầu vào phải được tối ưu nhất có thể. 

Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu

Tỷ đồng Tỷ đồng

1.265 936

Tài sản ngắn hạn

ĐVT: Tỷ đồng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Công ty đã giảm bớt tiền gửi có kỳ hạn tại ngân 

hàng để sử dụng cho việc thanh toán tiền thuê đất, 

thuê cơ sở hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, trả cổ tức 

đợt 3 năm 2018, thanh toán tiền điện,… dẫn đến 

khoản mục các khoản tương đương tiền giảm 34%, 

khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 65% so 

với cuối năm 2018.

Tính đến cuối năm 2019, tài sản dài hạn của 

Công ty đạt 523 tỷ đồng, tăng mạnh 113% so 

với cùng thời điểm năm 2018 và chiếm 41% 

tổng tài sản. Tài sản dài hạn của Công ty chủ 

yếu tập trung tại khoản mục tài sản cố định 

và chi phí trả trước dài hạn, lần lượt chiếm tỷ 

trọng 12% và 29% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, khoản mục chi phí trả trước dài 

hạn tăng mạnh 306% so với cùng kỳ, ở mức 

406 tỷ đồng do Công ty đã thanh toán tiền thuê 

đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch, với thời 

hạn thuê đến năm 2055.

Trong đó, tài sản cố định đạt 149 tỷ đồng 

năm 2019, tăng trưởng 140% so với năm 

2018 chủ yếu do dự án đầu tư thay thế bình 

điện phân DD350 đã đi vào hoạt động nên 

Công ty đã kết chuyển giá trị dự án này từ 

khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

sang khoản mục tài sản cố định hữu hình. 

Dù vậy, tỷ trọng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 

của Công ty vẫn chiếm hơn 31% trong tài sản 

ngắn hạn, điều này sẽ giúp Công ty luôn đảm bảo 

khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn và 

chuẩn bị đủ dòng tiền cho các hoạt động đầu tư 

mở rộng trong tương lai.

Tài sản dài hạn

2019 2018

Tài sản dài hạn

ĐVT: Tỷ đồng

523

245

883
742

Tài sản ngắn hạn

Cơ cấu tài sản
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Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 So sánh cùng kỳ

Nợ ngắn hạn 217 238 -9%

Nợ dài hạn 112 47 138%

Tổng nợ 329 285 15%

Vốn chủ sở hữu 936 842 11%

Nguồn vốn 1.265 1.128 12%

Tỉnh hình nguồn vốn ĐVT: Tỷ đồng

Tại thời điểm cuối năm, nợ ngắn hạn của Công ty 

đạt 217 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Ngược 

lại, nợ dài hạn của Công ty tăng mạnh 138% so với 

năm trước. Sự biến động trong cơ cấu nợ ngắn hạn 

chủ yếu đến từ hai khoản mục phải trả người bán 

ngắn hạn và vay nợ ngắn hạn. 

Năm 2019, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 936 tỷ 

đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 

74% nguồn vốn kinh doanh.

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 187 tỷ 

đồng, chiếm 15% tổng nguồn vốn vào cuối năm 

2019. Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty tăng 

từ mức 192 tỷ năm 2018 lên 269 tỷ năm 2019.Trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, Vốn góp của chủ sở 

hữu vẫn giữ mức 442 tỷ đồng, chiếm 35% tổng 

nguồn vốn.

Khoản mục vay và nợ thuê tài chính cũng có sự 

biến động mạnh. Trong đó, vay ngắn hạn và dài 

hạn lần lượt tăng 84% và 138% so với cùng kỳ, 

do trong năm Công ty có nhu cầu vay để thanh 

toán tiền thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn 

Trạch 6, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, khoản phải trả của Công ty năm 2019 đạt 

18 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 85 tỷ đồng của 

năm 2018 do cả Công ty mẹ và CTCP Phốt Pho Việt 

Nam đều đã thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp 

còn tồn đọng trong năm 2018 để tiếp tục duy trì 

được uy tín với người bán. 

Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2019

2019

2018

2018

Nợ dài hạn

Nợ phải trả

ĐVT: Tỷ đồng

ĐVT: Tỷ đồng

112

329

47

285

238

842

217

936

Nợ ngắn hạn

Vốn chủ sở hữu

Cơ cấu nợ phải trả

Cơ cấu nguồn vốn
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Công ty đầu tư phần mềm quản lý hệ thống kế toán, 

bán hàng nhằm tối ưu quy trình hoạt động, giảm 

thiểu các thao tác thủ công và hỗ trợ công tác quản 

lý bán hàng, quản lý hàng tồn kho, kế toán tài chính;

Trong năm 2019, giá cả một số sản phẩm nhập khẩu 

biến động khó lường, giá nhập khẩu cao nên công ty 

giảm thiểu các hoạt động thương mại, kinh doanh 

hàng nhập khẩu và tập trung kinh doanh các sản 

phẩm cốt lõi do công ty sản xuất;

Bắt kịp nhu cầu của thị trường chuyển dịch tiêu thụ 

sản phẩm Phèn sang sản phẩm PAC, công ty đẩy 

mạnh sản xuất và bán hàng. Kết quả sản lượng sản 

xuất và tiêu thụ PAC năm 2019 cao hơn từ 29% - 

30% so với năm 2018;

Công ty đầu tư thay thế tăng công suất dây chuyền 

sản xuất xút tăng thêm 10.000 tấn xút 100%/ năm, 

đã lắp đặt hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 

08/2019;

Duy trì môi trường làm việc hiệu quả, bố trí nhân 

sự hợp lý, đảm bảo quyền lợi và nâng cao năng lực 

người lao động.

NHỮNG GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NỔI BẬT NĂM 2019
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Năm 2019, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy 

trì đà tăng trưởng tốt với tốc độ tăng 

trưởng kinh tế GDP đạt 7,02%. Trong 

đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng 

trưởng chung của toàn ngành và toàn 

nền kinh tế, đạt mức tăng 11,29%. Bên 

cạnh đó, ngành công nghiệp chế biến 

cũng là ngành thu hút được vốn FDI cao 

nhất trong nhiều năm gần đây.

Với chủ trương phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp 

hóa – hiện đại hóa, Việt Nam đang là nước có tiềm năng và 

động lực tăng trưởng rất lớn trong các ngành công nghiệp, 

đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo. Từ đó dẫn đến 

nhu cầu sử dụng hóa chất công nghiệp của Việt Nam sẽ 

ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ trong khi nguồn cung hóa 

chất cơ bản trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% 

nhu cầu. Đây chính là những thuận lợi và cơ hội để Công ty 

đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất để đạt được những cột 

mốc tăng trưởng trong dài hạn.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020

Giá trị SXCN theo giá trị thực tế                                      1.699.859 

Tổng doanh thu tiêu thụ hợp nhất                                      1.643.064 

Nộp ngân sách (phải nộp)                                         168.397 

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế                                         257.331 

ĐVT: Triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
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Chỉ tiêu Tên công trình, dự án
Giá trị kế hoạch 

(triệu đồng

I Công trình chyển tiếp 54.470

1 Hệ thống chỉnh lưu 20KA/520 VDC 23.755

2 Mua sắm thiết bị phản ứng sản xuất PAC tại Nhà máy Hóa chất 
Biên Hòa 1.043

3 Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa 3.157

3.1 Thanh đồng và dao cắt một chiều kết nối hệ thống chỉnh lưu 
16KA, BM2.7 2.630

3.2 Dao cắt trung thế 22KV 527

4 Hệ thống thiết bị lọc sóng hài 6.284

5 Bình điện phân BM2.7 20.231

II Đầu tư mới 11.236

1 Mua sắm thiết bị tại nhà máy Hóa chất Biên Hòa 11.236

III Chuẩn bị đầu tư 2.000

1 Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch

2 Tháp tổng hợp axít 75 tấn HCl 100%/ngày

3 Hệ thống sấy phun sản xuất PAC bột

4 21 hạng mục thiết bị lẻ khác

Kế hoạch đầu tư năm 2020

Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020

Số hạng mục sửa chữa lớn năm 2020: 08 hạng mục

Tổng chi phí sửa chữa lớn năm 2020: 34.352 triệu đồng 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Phát triển khách hàng mới và duy trì tốt mối quan 

hệ với các khách hàng hiện hữu;

Phát triển sản phẩm mới cũng như tiếp tục tìm 

kiếm các cơ hội mở rộng thị trường nội địa và xuất 

khẩu;

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 kế hoạch đề ra;

Công ty hiện đã đưa vào sử dụng bình điện phân 

BM 2.7, công ty cố gắng khai thác tối ưu công suất 

các Bình điện phân cũ và mới để đảm bảo nhu cầu 

của thị trường;

Duy tu, sửa chữa tái sử dụng các hệ thống Bình điện 

phân DD350 để gia tăng công suất sản phẩm;

Chấp hành nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính 

Phủ, thực hiện Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT; 

TT04/2017/TT-BKHĐT, tổ chức lựa chọn nhà thầu 

qua mạng mua sắm vật tư phục vụ sản xuất kinh 

doanh theo đúng lộ trình nhằm tăng cường tính 

minh bạch, tiết giảm chi phí.
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BÁO CÁO 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ; ĐẢM 
BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN 
VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

“
04
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Trong năm vừa qua, HĐQT đã luôn theo 

sát các biến động của thị trường trong và 

ngoài nước, triển vọng kinh tế vĩ mô và 

diễn biến hoạt động của Công ty để đưa 

ra những định hướng chỉ đạo phù hợp với 

tình hình thực tế. Kết thúc năm 2019, mặc 

dù còn gặp nhiều khó khăn khi thị trường 

trong nước bị cạnh tranh gay gắt còn thị 

trường xuất khẩu chưa đạt được như mong 

muốn, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực cao 

nhất, tập thể CBCNV Công ty đã hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch kinh 

doanh do ĐHĐCĐ giao phó.

Ban lãnh đạo Công ty luôn tích cực phấn 

đấu trong quá trình hoàn thiện, nâng cao 

năng lực quản lý sản xuất, quản lý tài 

chính và xây dựng chiến lược phát triển 

để tiếp tục mục tiêu trở thành nhà sản 

xuất tiên phong trong ngành hóa chất cơ 

bản Việt Nam, gánh vác sứ mệnh đóng 

góp vào sự phát triển và tăng trưởng 

toàn diện của đất nước trong thời đại 

Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa. 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều 

khó khăn và tình hình cạnh tranh gay gắt, hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty đã bị 

ảnh hưởng khá lớn. 

Tuy nhiên, nhờ vào việc thường xuyên xem 

xét, tính toán thời điểm thích hợp để nhập 

khẩu một số nguyên liệu chính đảm bảo giá 

cả phù hợp cùng với việc chủ động duy trì và 

tìm kiếm khách hàng, doanh thu của Công ty 

năm qua vẫn duy trì được mức tương đương 

và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh do 

ĐHĐCĐ giao phó. Đây là kết quả xứng đáng 

với những nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể 

CBCNV của Công ty. 

Để đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn 

hiệu quả cũng như đáp ứng tốt nhu cầu 

khách hàng. Các phòng ban đảm nhiệm 

hoạt động đầu tư đã phối hợp cùng các bộ 

phận kinh doanh và tài chính để rà soát 

lại nhu cầu đầu tư để giải ngân cho các dự 

án một cách hợp lý, đảm bảo cân đối được 

dòng tiền cho hoạt động kinh doanh. 

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành 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 với vốn đầu tư hơn 122 tỷ đồng. Hiện tại, Công 

ty đang tiếp tục đầu tư bình điện phân BM 2.7 với vốn 

đầu tư hơn 40 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 

2021. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện nhiều dự án 

thay thế máy móc, sửa chữa lớn để đảm bảo dây chuyền 

máy móc thiết bị hoạt động ổn định.

Hoạt động đầu tư
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Công tác an toàn sản xuất

Quan hệ nhà đầu tư

Trong hoạt động kinh doanh của mình, Công ty luôn đặt công tác an 

toàn trong sản xuất, vận chuyển và phân phối lên hàng đầu. Công ty 

đã không ngừng duy trì và cải tiến phương pháp vận hành, thực hiện 

các biện pháp cắt giảm chi phí hoạt động nhằm tạo ra kết quả sản 

xuất tối ưu và an toàn nhất. 

Các nhà máy của Công ty đều đạt được các chứng chỉ về hệ thống quản 

lý chất lượng: PAS 99:2006, OHSAS, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  

(Nhà máy Hóa chất Biên Hòa); ISO 9001:2000, ISO 9001:2000 (Nhà 

máy Hóa chất Tân Bình 2) ; ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, BS 

OHSAS 18001:2007  (Nhà máy Hóa chất Đồng Nai).

Năm 2019, Công ty tiếp tục tăng cường các hoạt động tương tác với nhà đầu tư, đặc biệt là việc công 

bố thông tin luôn được chú trọng không chỉ theo đúng yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mà còn đẩy mạnh ở nhiều kênh tương tác với nhiều 

thông tin hữu ích về thị trường, về hoạt động sản xuất, hoạt động đầu tư,… giúp các cổ đông và nhà 

đầu tư nắm bắt được thông tin kịp thời. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hình ảnh 

minh bạch và hiệu quả của Công ty nói chung, HĐQT và Ban lãnh đạo nói riêng.

Trong năm không có bất 

kỳ sự cố nghiêm trọng 

nào gây ảnh hưởng đến 

tính mạng, môi trường 

cũng như hoạt động sản 

xuất kinh doanh của 

Công ty.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tổ chức và nhân sự

Việc tuyển dụng, sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo 

hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Công tác đào tạo cũng được triển khai thường 

xuyên nhằm nâng cao tay nghề, trình độ của nhân 

viên, chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng nhu 

cầu phát triển trong tương lai gần. Việc trả lương, 

thưởng đảm bảo thực hiện công bằng, minh bạch 

theo đúng các quy chế đã được phê duyệt. 

Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp 

thời các chế độ chính sách cho người lao động theo 

quy định của pháp luật, tạo việc làm và thu nhập 

ổn định cho CBCNV. Công ty cũng luôn chủ trương 

khuyến khích toàn thể CBCNV tham gia sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật giúp Công ty tiết kiệm được năng 

lượng sử dụng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 

giảm thời gian sản xuất, gia tăng hiệu quả lao động.
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Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông, các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong công 

tác quản lý và điều hành. Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các 

bộ phận liên quan để hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, 

lợi nhuận đề ra.

Ban Tổng Giám đốc luôn nhận thức rõ được cơ hội cũng như 

thách thức mà Công ty đang và sẽ gặp phải, từ đó đề ra các 

giải pháp linh hoạt trong mọi hoạt động của Công ty nhằm 

kiểm soát có hiệu quả tình hình hiện tại, thực thi các chiến 

lược phù hợp. 

Tổng kết trong năm qua, Hội đồng quản trị đánh giá cao các 

hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

(i) Đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động kinh doanh;

(ii) Giám sát sự phân bổ nguồn vốn đầu tư và khả năng sinh 

lời của tài sản hoạt động;

(iii) Phối hợp tích cực cùng HĐQT xử lý, tháo gỡ những 

vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Hóa chất là ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong 

phát triển kinh tế, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhiều 

ngành sản xuất thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng như 

phân bón, sơn và mực in, thuốc bảo vệ thực vật, chất tẩy 

rửa,…Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai 

đoạn tăng trưởng với mục tiêu đẩy mạnh các ngành công 

nghiệp trong nước;

Chính sách kiểm soát môi trường tại Trung Quốc dẫn tới 

giảm sản xuất, giảm nguồn cung hóa chất sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho ngành hóa chất trong nước;

Nhu cầu hóa chất tại Việt Nam rất cao nhưng nguồn cung 

trong nước chưa đáp ứng đủ, đặc biệt là sản phẩm Xút cho 

thấy dư địa tăng trưởng của sản phẩm này còn rất lớn;

Các nguyên liệu đầu vào của ngành hóa chất cơ bản có xu 

hướng giảm: Giá muối tiếp tục có xu hướng giảm do du nhu 

cầu tiêu thụ yếu dần; Giá lưu huỳnh kỳ vọng giảm dần trong 

dài hạn nhờ nguồn cung từ các nhà máy lọc hóa dầu tăng lên.

Cơ hội

Triển vọng ngành năm 2020

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thách thức

Nguồn nguyên liệu trong nước để sản xuất hóa chất khan hiếm 

nên còn phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, 

dẫn đến khó kiểm soát chi phí đầu vào khi giá nguyên vật liệu 

biến động. Trong nhiều năm liền, hóa chất luôn nằm trong top 

10 sản phẩm nhập khẩu nhiều nhất và thị trường nhập khẩu 

chính là Trung Quốc;

Hóa chất sử dụng cho ngành công nghiệp không đáp ứng đủ 

nhu cầu nội địa;

Cạnh tranh về giá bởi các đối thủ trong và ngoài nước, đặc biệt 

là Trung Quốc;

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;

Giá điện tiếp tục tăng theo lộ trình tăng giá điện của Chính phủ 

khiến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp hóa chất cơ bản 

tăng;

Tình hình dịch bệnh phức tạp của Covid-19 năm 2020 có thể 

khiến hoạt động kinh doanh khách hàng của Công ty gặp khó 

khăn, gián tiếp ảnh hưởng đến đầu ra của Công ty. 
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Định hướng về chiến lược

Chiến lược phát triển kinh doanh của 

Công ty sẽ luôn tập trung vào các hoạt 

động cốt lõi, được xác định một cách rõ 

ràng và xuyên suốt. Trong quá trình thực 

hiện, Công ty cố gắng nhận diện các rủi 

ro tiềm tàng tác động đến mục tiêu chiến 

lược và đưa ra các giải pháp quan trọng 

để xử lý rủi ro. Những giải pháp này có ý 

nghĩa quan trọng đối với Công ty trong 

hoàn cảnh nền kinh tế, chính trị thế giới 

có nhiều biến động cùng với môi trường 

cạnh tranh gay gắt trong nước và khu 

vực. Các chiến lược cụ thể như sau: 

• Quản trị hiệu quả và áp dụng nhiều biện pháp tiết 

kiệm chi phí nguyên vật liệu và chi phí hoạt động;

• Xây dựng chiến lược tài chính trung và dài hạn 

nhằm đảm bảo dòng tiền hoạt động cho Công ty, 

xây dựng các phương án ứng phó với thay đổi của 

thị trường; 

• Xây dựng và củng cố chuỗi giá trị để tạo lợi thế 

cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng;

• Không ngừng hoàn thiện công tác quản trị doanh 

nghiệp; 

• Xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp, góp 

phần tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Định hướng về hoạt động kinh doanh

Định hướng về hoạt động đầu tư

Công ty cần xem xét, cân đối các khoản vay ngắn hạn 

phù hợp hơn nữa để tiết giảm chi phí lãi vay, tiếp tục 

tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp nhất là khoản 

mục chi phí bằng tiền;

Tiếp tục rà soát, đối chiếu công nợ nhằm hạn chế tình 

trạng nợ quá hạn và nợ phải thu khó đòi;

Xem xét, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới, sản 

phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, 

đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh 

góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục hoàn thiện việc lập Báo cáo đầu tư Nhà 

máy hóa chất Nhơn Trạch để Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam thông qua chủ trương đầu tư làm cơ sở 

tiến hành các bước tiếp theo. Khi thu thập dữ liệu, 

số liệu, thông tin, tính toán về tổng mức đầu tư, 

khả năng huy động vốn, nhu cầu thị trường,…;

Ban điều hành cần phải phân tích, đánh giá, dự 

báo, xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh, sát thực tế, 

nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo dự án có hiệu quả.
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Định hướng về hoạt động của HĐQT

• Tuân thủ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ công ty và quy 

định của pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao;

• Thực hiện đầy đủ các cuộc họp, trao đổi đều đặn giúp nắm 

bắt tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo đảm 

bảo thực hiện được kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao phó;

• Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

• Tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh các quy chế, quy 

định hiện có và ban hành mới các quy chế còn thiếu để 

quản lý chặt chẽ mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam hiện có 

3 nhà máy đóng tại Khu Công nghiệp Biên Hòa I Tỉnh 

Đồng Nai, tuy nhiên theo chủ trương chuyển đổi công 

năng Khu Công nghiệp Biên Hòa I của UBND Tỉnh Đồng 

Nai đã được Thủ tướng chấp thuận tại văn bản số 260/

TTg-KTN ngày 27/02/2014, Công ty cổ phần Hóa chất 

Cơ bản miền Nam phải di dời 3 nhà máy ra khỏi khu 

công nghiệp Biên Hòa I. Công ty đã hoàn tất thủ tục thuê 

18 ha đất, hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 với 

tổng số tiền là hơn 406 tỷ đồng để phục vụ cho việc di 

dời 03 nhà máy nêu trên;

Công ty đang thực hiện thủ tục lập phương án đầu tư, 

viết báo cáo xin chủ trương trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt. Dự án dự kiến hoàn tất đầu tư năm 2027 với công 

suất sản xuất Xút  quy về 100% lên đến 50.000 tấn/năm; 

công suất Axit Sunfuric 100.000 tấn/năm.

Dự kiến kế hoạch dài hạn
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

05

LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN 
VƯƠN TỚI TƯƠNG LAI

“
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STT Họ và tên Chức vụ
Số buổi 

họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không 
tham dự

1 Lê Văn Hùng Chủ tịch HĐQT 5 100%

2 Nguyễn Hữu Thọ Thành viên HĐQT 1 20%
Miễn nhiệm ngày 

24/04/2019

3 Lê Thanh Bình Thành viên HĐQT 4 80%
Bổ nhiệm ngày 

24/04/2019

4 Lê Hoàng Thành viên HĐQT 4 80%
Bổ nhiệm ngày 

24/04/2019

5 Lê Phương Đông Thành viên HĐQT 5 100%

6 Nguyễn Thanh Bình Thành viên HĐQT 4 80%
Bổ nhiệm ngày 

24/04/2019

7 Trịnh Hồng Vân Thành viên HĐQT 1 20%
Miễn nhiệm ngày 

24/04/2019

8 Phan Thanh Bình Thành viên HĐQT 1 20%
Miễn nhiệm ngày 

24/04/2019

Các buổi họp của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1
09/QĐ-
HĐQT

04/01/2019
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án "Thuê đất và thuê hạ tầng tại 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai

2
40/QĐ-
HĐQT

10/01/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019.

3
79/NQ-
HĐQT

17/01/2019
Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Kế 
toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Nhà máy Hóa 
chất Biên Hòa 

4
150/QĐ-

HĐQT
15/02/2019

Về việc ban hành Quy chế mua hàng phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty cổ phần 
Hóa chất cơ bản miền Nam (Sửa đổi, bổ sung lần 2)

5
173/NQ-

HĐQT
26/02/2019 Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

6
195/NQ-

HĐQT
06/03/2019

Về việc thông qua chủ trương, triển khai quy trình bổ nhiệm chức 
danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền 
Nam đối với Ông Đỗ Trung Hiếu

7
219/QĐ-

HĐQT
15/03/2019 Về việc phê duyệt quỹ tiền lương người lao động năm 2018

8
220/QĐ-

HĐQT
15/03/2019

Về việc ban hành Quy chế người đại diện phần vốn của Công ty 
cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác

9
299/QĐ-

HĐQT
08/04/2019

Về việc ban hành Quy chế bán hàng của Công ty cổ phần Hóa chất 
cơ bản miền Nam (Sửa đổi, bổ sung lần 1)

10
300/QĐ-

HĐQT
08/04/2019

Về việc ban hành bộ định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu năm 
2019 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

11
301/QĐ-

HĐQT
08/04/2019

Về việc ban hành "Chương trình hành động năm 2019 của Công ty 
cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam thực hiện Nghị quyết số 01/
NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 

12
317/NQ-

HĐQT
10/04/2019 Về kỳ họp thứ 22, nhiệm kỳ 2014 -2018

Các Nghị quyết, Quyết định trong năm của Hội đồng quản trị
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STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

13
357/NQ-

HĐQT
22/04/2019

Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 
kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

14
362/QĐ-

HĐQT
23/04/2019

Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 
(Điều chỉnh lần 1)

15
04/QĐ-
HĐQT

03/05/2019
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 
Hóa chất cơ bản miền Nam đối với Ông Lê Văn Hùng

16
05/QĐ-
HĐQT

03/05/2019
Về việc bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa 
chất cơ bản miền Nam đối với Bà Đỗ Thị Thoa

17
386/QĐ-

HĐQT
04/05/2019

Về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư trong Công ty cổ phần Hóa 
chất cơ bản miền Nam

18
418/NQ-

HĐQT
09/05/2019 Về việc chi trả cổ tức năm 2018 đợt 3 bằng tiền

19
435/QĐ-

HĐQT
13/05/2019

Về việc chi thưởng tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban 
kiểm soát năm 2018

20
462/NQ-

HĐQT
20/05/2019

Về việc thông qua chủ trương, triển khai quy trình bổ nhiệm chức 
danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đối 
với Ông Lê Thanh Bình.

21
463/NQ-

HĐQT
20/05/2019

Về việc chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

22
06/QĐ-
HĐQT

23/05/2019
Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa 
chất cơ bản miền Nam đối với Ông Đỗ Trung Hiếu

23 484/NQ-
HĐQT 23/05/2019 Về kỳ họp thứ 21, nhiệm kỳ 2019 -2024

24 495/QĐ-
HĐQT 27/05/2019

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 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"

25 496/NQ-
HĐQT 27/05/2019

Về việc thông qua chủ trương, triển khai quy trình bổ nhiệm lại chức 
danh Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính kiêm Thư ký công ty đối 
với Ông Lê Tùng Lâm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT
Số NQ/

QĐ
Ngày Nội dung

26
502/QĐ-

HĐQT
28/05/2019

Về việc phê duyệt dự án "Mua sắm hệ thống thiết bị lọc sóng hài tại Nhà 
máy Hóa chất Biên Hòa"

27
503/QĐ-

HĐQT
28/05/2019

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án "Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại 
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa"

28
510/QĐ-

HĐQT
29/05/2019

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024

29
546/QĐ-

HĐQT
13/06/2019

Về việc phê duyệt gia hạn (lần 2) 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"

30
576/QĐ-

HĐQT
21/06/2019

Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2019 của 
Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

31
05/QĐ-
HĐQT

28/06/2019
Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Nguyễn 
Hữu Thọ - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

32
623/NQ-

HĐQT
09/07/2019

Về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng 
Phòng Kế toán - Tài chính Nhà máy Hóa chất Đồng Nai

33
669/QĐ-

HĐQT
31/07/2019

Về việc cử Ông Lê Thanh Bình - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc 
tham gia đợt công tác ngắn hạn tại Trung Quốc

34
681/NQ-

HĐQT
02/08/2019 Nghị quyết về kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024

35 684/NQ-
HĐQT 05/08/2019

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Kế toán 
trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán - Tài chính Nhà máy Hóa chất Đồng 
Nai đối với bà Chu Thùy Bảo Vi

36 685/QĐ-
HĐQT 05/08/2019

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật "Mua sắm thiết bị phản ứng PAC cho Nhà máy Hóa chất Biên Hòa"

37 700/QĐ-
HĐQT 13/08/2019

Về việc ban hành Quy chế "Quản lý bảo vệ môi trường của CTCP Hóa 
chất cơ bản miền Nam”

38 723/NQ-
HĐQT 20/08/2019

Về việc thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán 
- Tài chính Nhà máy Hóa chất Đồng Nai đối với bà Chu Thùy Bảo Vi
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STT
Số NQ/

QĐ
Ngày Nội dung

40
752/QĐ-

HĐQT
29/08/2019

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 của CTCP Hóa 
chất cơ bản miền Nam (điều chỉnh lần 1)

41
753/QĐ-

HĐQT
30/08/2019

Về việc cử Ông Nguyễn Hữu Thọ - Tổng giám đốc và Ông Lê Phương 
Đông - Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 đi 
tham quan, học tập tại nước ngoài

42
763/QĐ-

HĐQT
06/09/2019

Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) dự án "Mua sắm thiết bị lẻ năm 
2018 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa"

43
809/NQ-

HĐQT
27/09/2019 Nghị quyết về kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2019 - 2024

44
11/QĐ-
HĐQT

27/09/2019
Về việc bổ nhiệm Ông Lê Thanh Bình giữ chức vụ Tổng giám đốc 
CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam

45
817/QĐ-

HĐQT
01/10/2019 Về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại các ngân hàng

46
819/QĐ-

HĐQT
01/10/2019

Về việc thay đổi người đại diện pháp luật của CTCP Hóa chất cơ bản 
miền Nam

47
836/NQ-

HĐQT
07/10/2019 Về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 1 bằng tiền

48 858/QĐ-
HĐQT 14/10/2019 Về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại các ngân hàng

49 859/QĐ-
HĐQT 14/10/2019 Về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại các ngân hàng

50 884/QĐ-
HĐQT 21/10/2019

Về việc ban hành quy chế công bố thông tin của CTCP Hóa chất cơ 
bản miền Nam niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ 
Chí Minh.

51 885/QĐ-
HĐQT 21/10/2019 Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

52 897/QĐ-
HĐQT 24/10/2019 Về việc phê duyệt dự án "Mua sắm bình điện phân NaOH"

53 917/NQ-
HĐQT 31/10/2019

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại chức 
danh Trưởng phòng chuyên môn đối với Ông Lê Minh Tuấn và Ông 
Phan Xuân Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT
Số NQ/

QĐ
Ngày Nội dung

54
918/NQ-

HĐQT
31/10/2019

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại 
Giám đốc, Trưởng phòng chuyên môn Nhà máy Hóa chất Đồng Nai

55
919/NQ-

HĐQT
31/10/2019

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại 
Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chuyên 
môn, Quản đốc Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2

56
920/NQ-

HĐQT
31/10/2019

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình kéo dài thời 
gian giữ chức vụ Trưởng phòng chuyên môn Nhà máy Hóa chất 
Tân Bình 2

57
975/NQ-

HĐQT
20/11/2019

Về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế 
hoạch - Kinh doanh CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam

58
976/NQ-

HĐQT
20/11/2019

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình kéo dài thời gian 
giữ chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Tân Bình

59
977/NQ-

HĐQT
20/11/2019

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại Phó 
Giám đốc, Trưởng phòng chuyên môn, Phó trưởng Phòng chuyên 
môn, Quản đốc Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

60
990/NQ-

HĐQT
25/11/2019 Về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 2 bằng tiền

61 991/NQ-
HĐQT 25/11/2019

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm chức 
danh Phó Tổng giám đốc CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam

62 992/NQ-
HĐQT 25/11/2019

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm chức 
danh Kế toán trưởng CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam.

63 1011/NQ-
HĐQT 02/12/2019

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm chức 
danh Phó giám đốc Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

64 1012/QĐ-
HĐQT 02/12/2019

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Hóa 
chất cơ bản miền Nam đối với Ông Nguyễn Hoài Phú.

65 1013/QĐ-
HĐQT 02/12/2019 Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng CTCP Hóa 

chất cơ bản miền Nam đối với Bà Lê Thị Ngọc Diệp.

66 1038/QĐ-
HĐQT 09/12/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 (điều chỉnh 

lần 2)
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STT
Số NQ/

QĐ
Ngày Nội dung

67
1056/NQ-

HĐQT
13/12/2019

Về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm chức 
danh Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh CTCP Hóa chất cơ 
bản miền Nam đối với Ông Nguyễn Minh Trí

68
1057/QĐ-

HĐQT
13/12/2019

Về việc ban hành định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu sản 
phẩm FeCl3 38% và điều chỉnh định mức tiêu hao nguyên liệu 
muối NaCl trong sản xuất NaOH 32%

69
1109/NQ-

HĐQT
02/12/2019 Nghị quyết về kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024

70
1129/QĐ-

HĐQT
25/12/2019

Về việc ban hành quy chế bảo đảm an toàn vận hành khai thác các 
bình điện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

71
1143/QĐ-

HĐQT
27/12/2019

Về việc phê duyệt quyết toán báo cáo kinh tế kỹ thuật hoàn thành 
dự án Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Đồng 
Nai và Văn phòng công ty

72
1155/QĐ-

HĐQT
30/12/2019

Về việc ban hành "Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí năm 2020 của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam"

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Điều 
lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty... Tại các phiên 
họp thường kỳ, HĐQT đã yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo về mọi mặt hoạt động của 
công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo 
bằng văn bản cho HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định 
kỳ và khi có yêu cầu.

Căn cứ quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc phải 
hoạch định, xây dựng và đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn của 
Công ty, của từng đơn vị trực thuộc và của từng thành viên Ban Tổng Giám đốc bằng 
văn bản, đồng thời phải báo cáo HĐQT các nội dung trên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Trong năm 2019 các chỉ đạo của HĐQT tập trung chủ yếu trong lĩnh vực:

• Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của đơn vị, tái cơ cấu sản xuất, xây dựng bổ sung và hoàn 

thiện các quy chế quản trị nội bộ;

• Công tác di dời 3 Nhà máy tại KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai;

• Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai;

• Công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

• Triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã quyết nghị ngày 

24/04/2019;

• Thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng tiền;

• Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1, 2 năm 2019 bằng tiền;

• Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

Các vấn đề khó khăn HĐQT đều chủ động nêu ra trong các cuộc họp để các thành viên HĐQT xem xét 

và có giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và phù hợp với quy định của Tập đoàn 

Hóa chất Việt Nam, quy định pháp luật nhà nước. 

Cụ thể, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh và kiện toàn bộ máy nhân sự; bổ sung, hoàn thiện, ban hành mới Quy chế nội bộ như: Sửa đổi, 

bổ sung lần 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế mua hàng, Quy chế bán hàng, Quy 

chế người đại diện phần vốn của công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác; thông qua chủ trương triển 

khai bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty, chức danh Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng 

Kế toán tài chính Nhà máy Hoá chất Biên Hòa; phê duyệt kế hoạch đầu tư XDCB; phê duyệt kế hoạch 

SCL, phê duyệt điều chỉnh dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại khu Nhơn Trạch 6; báo cáo Tập đoàn Hoá 

chất Việt Nam về việc quyết toán tiền lương; phê duyệt quỹ tiền lương; ban hành bộ định mức nguyên 

nhiên vật liệu, ban hành chương trình hành động,…
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STT Họ và tên Chức vụ
Số buổi 

họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không tham 
dự

1 Đỗ Thị Thoa Trưởng BKS 4 100%

2 Lê Tùng Lâm Thành viên BKS 4 100%

3 Nguyễn Thị Minh Hà Thành viên BKS 3 75% Bận công tác

Các buổi họp của Ban kiểm soát

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

Trong năm 2019, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều 
hành đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được 
giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm 
bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty, trung 
thành với lợi ích của công ty và cổ đông.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành đã tuân thủ 
các quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động 
của Công ty, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2019 và định hướng phát triển của công ty, Hội 
đồng quản trị đã kịp thời ban hành các Nghị 
quyết, Quyết định mang tính thực thi cao để Ban 
điều hành triển khai thực hiện, mang lại lợi ích 
chung cho công ty và cổ đông.

Các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành hợp 
lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc Phiếu xin ý 
kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng 
với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

Ban điều hành đã bám sát các Nghị quyết, Quyết 
định của HĐQT, thực hiện nhiều giải pháp về quản 
lý, kỹ thuật, chi phí,... nhằm thực hiện các mục tiêu 
mà ĐHĐCĐ đã giao.

Trong năm 2019 không có bất kỳ xung đột lợi ích 
nào với những người liên quan.

BAN KIỂM SOÁT

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận khác

 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành luôn tạo điều 
kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Ban Kiểm 
soát đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban chuyên môn, các 
đơn vị trực thuộc. Do đó, BKS có điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
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Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

STT Họ và tên Lương Thù lao Thưởng Ghi chú

Hội đồng quản trị

1 Lê Văn Hùng 590.842.599 120.000.000 505.518.395 Bổ nhiệm 24/4/2019

2 Nguyễn Hữu Thọ 410.609.867 32.000.000 508.223.694 Miễn nhiệm 24/4/2019

3 Phan Thanh Bình - 32.000.000 60.000.000 Miễn nhiệm 24/4/2019

4 Trịnh Hồng Vân - 32.000.000 40.000.000 Miễn nhiệm 24/4/2019

5 Lê Phương Đông 347.539.461 96.000.000 177.702.047 Bổ nhiệm 24/4/2019

6 Lê Thanh Bình 471.880.711 64.000.000 427.255.582 Bổ nhiệm 24/4/2019

7 Lê Hoàng - 64.000.000 31.000.000 Bổ nhiệm 24/4/2019

8 Nguyễn Thanh Bình - 64.000.000 26.000.000 Bổ nhiệm 24/4/2019

Ban kiểm soát

1 Đỗ Thị Thoa 394.945.512 - 310.442.040 Bổ nhiệm 24/4/2019

2 Lê Tùng Lâm 344.539.503 72.000.000 266.305.922 Bổ nhiệm 24/4/2019

3 Nguyễn Thị Minh Hà - 72.000.000 55.000.000 Bổ nhiệm 24/4/2019

Ban điều hành

1 Lê Thanh Bình 471.880.711 64.000.000 427.255.582

2 Nguyễn Hoài Phú 411.349.776 - 395.386.177

3 Đỗ Trung Hiếu 396.852.421 - 248.361.208 Bổ nhiệm 01/06/2019

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

VÀ BAN KIỂM SOÁT Giao dịch mua bán kinh doanh với Công ty con 

Mối quan hệ ĐVT Kỳ này Kỳ trước

Doanh thu bán hàng, cung cẩp dịch vụ

Công ty cổ phần Phốt Pho 
Việt Nam Công ty con VNĐ 7.733.327.450 7.671.214.841

Mua nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản

Công ty cổ phần Phốt Pho 
Việt Nam Công ty con VNĐ 20.148.480.000 0

Đào tạo quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành 
viên HĐQT, thành viên BKS, 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.
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Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Tăng cường hiệu quả quản trị Công ty

Trách nhiệm của HĐQT

Công bố thông tin và tính minh bạch;

Khuôn khổ quản trị công ty phải đảm bảo công 

bố thông tin kịp thời và chính xác về các vấn đề 

thực tế liên quan đến công ty, bao gồm tình hình 

tài chính, tình hình hoạt động, sở hữu và quản trị 

công ty;

Cơ chế công bố thông tin tốt là cơ sở để thu hút 

vốn và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Công 

ty đã ban hành Quy chế công bố thông tin của 

CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam niêm yết tại Sở 

giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

kèm theo Quyết định số 884/QĐ-HĐQT ngày 

14/10/2019 của Hội đồng quản trị.

Khuôn khổ quản trị công ty cần đảm bảo định 

hướng chiến lược của công ty, giám sát có hiệu 

quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị, và 

trách nhiệm của HĐQT với công ty và cổ đông. 

Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng 

nhất bởi trách nhiệm thực thi quản trị công ty 

đầu tiên và trên hết thuộc về HĐQT.

Nguyên tắc này nhấn mạnh HĐQT cần làm việc 

vì quyền lợi tối cao của các cổ đông, tôn trọng 

và bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông cũng như 

những người có liên quan;

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm người phụ trách 

quản trị công ty theo Quyết định số 885/QĐ-

HĐQT ngày 14/10/2019 giúp Hội đồng quản trị 

nâng cao hiệu quả quản trị công ty theo đúng quy 

định của pháp luật và điều lệ công ty.

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

VÀ BAN KIỂM SOÁT
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BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG06

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ 
CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

“
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Công ty đã tham gia thực hiện cam kết trách nhiệm xã hội (RC – Responsible Care) do Hội đồng Trách 

nhiệm xã hội Việt Nam (VRCC) - một tổ chức chuyên môn của Hội Hóa học Việt Nam - thành viên của 

tổ chức Trách nhiệm Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (APRO) đề xướng. Công ty đã triển khai các quy 

phạm RC về an toàn quá trình và kiểm soát ô nhiễm là các mục tiêu thiết thực giúp tăng cường các công 

cụ kiểm soát, gia tăng hiệu quả cho công tác an toàn sản xuất và bảo vệ môi trường đối với các hoạt 

động của Công ty. 

Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam là đơn vị hoạt động hóa chất lâu năm và uy tín trên thị 

trường Việt Nam. Xác định đóng góp vào hoạt động bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng là trách 

nhiệm của Công ty. 

Hành động vì một môi trường trong lành và an toàn cho cộng đồng

CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN (RC)

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quản lý toàn bộ sản phẩm hóa chất trong các 

hoạt động thiết kế, sản xuất, phân phối và sử 

dụng theo hướng bảo vệ môi trường, đảm bảo 

sức khỏe, an toàn cho nhân viên và cộng đồng;

Xác định: hành động đúng xuất phát từ nhận 

thức. Công ty đặt yêu cầu ưu tiên cho công tác 

đào tạo nhằm nâng cao nhận thức an toàn sức 

khỏe và bảo vệ môi trường cho nhân viên và các 

đối tác;

Ứng phó hiệu quả các tình huống khẩn cấp: Kế 

hoạch phòng ngừa tốt quyết định hiệu quả trong 

ứng phó sự cố hóa chất do thiên tai, địch họa.

Cung cấp đầy đủ nguồn lực xây dựng và phát triển 

hệ thống RC trong toàn công ty. Quản lý sản phẩm 

hóa chất bảo đảm tuân thủ yêu cầu Luật pháp Bảo 

hộ lao động, Hóa chất và bảo vệ môi trường;

Hoạt động hóa chất luôn được chú trọng cải tiến 

theo định hướng tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, sử 

dụng nguyên liệu an toàn và giảm thiếu phát thải;

Tạo mọi điều kiện để người lao động tham gia hoạt 

động hóa chất được đào tạo, cập nhật kiến thức kỹ 

thuật, an toàn và pháp lý.

Phổ biến chính sách RC của công ty đến nhân viên, 

khách hàng, đối tác và các bên có quan tâm.

Định hướng Cam kết Ban lãnh đạo
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Tiêu thụ 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. 

Trong năm, nhiều sáng kiến sử dụng năng lượng 

hiệu quả đã được toàn thể nhân viên Công ty 

nhiệt liệt tham gia, sáng tạo và mạnh dạn trao 

đổi ý kiến và nhận được sự quan tâm của Ban 

lãnh đạo như: thiết kế lại quy trình, chuyển đổi 

nâng cấp thiết bị, thay đổi hành vi và nhận thức 

người lao động, những thay đổi trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh đó, những cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản 

lý cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty luôn ý 

thức trong việc thực hành tiết kiệm năng lượng 

nhằm bảo vệ môi trường, vì mục tiêu bền vững 

của Công ty. 

Công ty luôn chú trọng trong việc xây dựng 

định mức sử dụng các nguồn năng lượng. Tất 

cả các văn phòng, nhà máy của Công ty đều áp 

dụng và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng 

định kỳ. Bên cạnh đó, việc truyền thông nội 

bộ cũng được thực hiện thường xuyên nhằm 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán 

bộ công nhân viên. Hoạt động tiêu thụ năng 

lượng của các nhà máy đều tuân thủ theo 

đúng tiêu chuẩn và định mức năng lượng 
cần thiết để hệ thống vận hành hiệu quả. 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tiêu thụ nước

Tổng lượng nước thủy cục sử dụng trong năm là 559.056.000 lít nước. Lượng nước được tái sử 
dụng/tái chế là 2.500.000 lít, trong đó:

- Nước tái sinh pha rửa than hoạt tính: 1.500.000 lít;
- Nước làm mát trục bơm cô xút: 1.000.000 lít.

STT
Tổng năng lượng sử dụng phân loại theo 

từng nguồn
2019

1
Loại năng lượng (đơn vị đo) Điện (Kwh)

Tổng năng lượng tiêu thụ (Kjun) 645.236.076.630,60

2
Loại năng lượng (đơn vị đo) Dầu DO (tấn)

Tổng năng lượng tiêu thụ  (Kjun) 2.706.033.860,53

3
Loại năng lượng (đơn vị đo) Dầu FO (tấn)

Tổng năng lượng tiêu thụ  (Kjun) 7.468.734.036,40

4
Loại năng lượng (đơn vị đo) Khí gas LPG (tấn)

Tổng năng lượng tiêu thụ  (Kjun) 471.600.482,26

5
Loại năng lượng (đơn vị đo) Hơi nước (tấn)

Tổng năng lượng tiêu thụ (Kjun) 87.046.279.320,00
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Nước thải Khí thải

Chất thải rắn

Nước thải phát sinh: 39.373 m³. Trong đó:

- Nước thải sinh hoạt: 24.340 m³;

- Nước thải công nghiệp: 15.033 m³.

Nước thải phát sinh được thu gom đưa về hệ thống 

xử lý nước thải trung tâm của các đơn vị xử lý đạt cột 

A quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải 

ra môi trường hoặc đạt theo tiêu chuẩn đấu nối của 

Khu công nghiệp.

Khí thải phát sinh: 255.894.050 m³;

Khí thải phát sinh tại các đơn vị được thu 

gom và đưa về hệ thống xử lý khí thải xử lý 

đạt cột B quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT 

trước khi thải ra môi trường.

Chất thải rắn phát sinh tại các đơn vị sẽ được thu 

gom, phân loại và lưu chứa theo quy định. Sau đó 

giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý.

- Chất thải sinh hoạt: 78,84 tấn.

- Chất thải công nghiệp không nguy hại: 45.756,5 

tấn

- Chất thải nguy hại: 30.329 kg.

Quản lý chất lượng

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.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu, năng lượng đóng vai trò quan 

trọng trong việc sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Nguyên vật liệu 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 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 sản xuất phốt pho nên cũng thuận 

lợi cho Công ty trong việc sử dụng nguồn nguyên 

liệu này. 
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Sản phẩm/ Dịch vụ
Vật liệu thô dùng trong 

Sản phẩm/Dịch vụ

Tổng khối lượng/ 

trọng lượng 

(ĐVT: Tấn)

Nhà cung cấp

Bên ngoài Nội bộ

NaOH và HCl các loại, 

Clo lỏng
Muối NaCl (95%) 58.866,00 x

Natri Silicat các loại
Cat SiO2 (95%) 8.543,65 x

NaOH (32%) 12.923,08 x

Javen 27,52 x

Natri hypocloric 

các loại

Clo khí 3.520,22 x

NaOH (32%) 14.660,93 x

FeCl3 - Sản xuất từ bột 

Fe2O3

Bột oxyt sắt (Fe2O3) 846,00 x

HCl 35% 2.855,00 x

HCl 32% 647,00 x

FeCl3 - PPSX đi từ dung 

dịch FeCl2

Dung dịch FeCl2 5.325,00 x

Clo khí 424,00 x

P.A.C 10% 

và P.A.C-F

Bột nhôm 4.852,00 x

HCl 32% 12.620,00 x

ACID SULFURIC Lưu huỳnh 22.654,00 x

Phèn nhôm sunfat
Axít Sunfuric 1.957,40 x

Bột nhôm 1.111,00 x

ACID PHOSPHORIC Photpho vàng 529,60 x

KCl tinh KCl thô 732,35 x

Magiê sulfat 

MgSO4.7H2O

Oxyt Magie 

( 75-85% MgO)
625,70 x

Axit sulfuric 1.208,00 x

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sản phẩm/ Dịch vụ
Vật liệu thô dùng trong 

Sản phẩm/Dịch vụ

Tổng khối lượng/ 

trọng lượng 

(ĐVT: Tấn)

Nhà cung cấp

Bên ngoài Nội bộ

Axit H2SO4 tinh khiết  
PA 97%

Axit H2SO4 kỹ thuật 1.212,00 x

Axit H3PO4 Thực phẩm 
85%

Axit H3PO4 518,8 x

NH4OH 220 Be
NH3 126,5 x

M.A.P các loại
Axit H3PO4 196 x

NH3 30,21 x

NaH2PO4.2H2O
Axit H3PO4 23 x

Na2CO3 và NaOH 10 x

M.K.P các loại
Axit H3PO4 4,4 x

K2CO3 2,6 x

Canxi Clorua các loại

Axit HCl 1.036,80 x

Đá vôi ( CaCO3) 524,390 x
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

 Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực hóa chất nên ưu tiên hàng đầu của 

Công ty là sự tuân thủ các yêu cầu luật 

pháp về vấn đề môi trường. Công ty đề 

cao việc sử dụng tiết kiệm các loại năng 

lượng, tài nguyên thiên nhiên.

Công ty không ngừng nghiên cứu, áp dụng các 

biện pháp bảo vệ môi trường triển khai tại tất cả 

các nhà máy. Công ty thực hiện đầy đủ các quy 

định của Luật pháp về an toàn vệ sinh lao động, 

tạo môi trường lao động theo các quy chuẩn Việt 

Nam, định kỳ hàng năm quan trắc để đánh giá 

xác định chất lượng môi trường lao động.

An toàn hóa chất là một phần quan trọng của môi 

trường lao động, do đó, những năm qua, Công ty 

hết sức quan tâm đến những yêu cầu của Luật Hóa 

chất và cụ thể nhất là Nghị định số 113/2017/NĐ-

CP  và Thông tư 32/2017/TT-BCT  về ứng phó sự 

cố hóa chất.

Sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp không thể 
thiếu đi sự song hành với 
việc bảo vệ môi trường

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hiện tại, Công ty có 3 đơn vị sản xuất hóa chất, 

Công ty đã triển khai xây dựng các kế hoạch ứng 

phó sự cố hóa chất đối với các cơ sở này. Một trong 

những hành động cụ thể liên quan đến nhận thức 

về bảo vệ môi trường của Công ty là việc luôn chủ 

động nghiên cứu, thực hiện diễn tập thao dượt 

ứng phó sự cố hóa chất định kỳ. Tổ chức diễn tập 

nhằm truyền thông cho cộng đồng biết về công tác 

chuẩn bị cho phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa 

chất của công ty, đồng thời, Công ty còn thực hiện 

diễn tập với mục đích chia sẻ những kinh nghiệm 

với các đơn vị bạn, trong và ngoài Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam.

Công ty xây dựng hệ thống các công trình bảo 

vệ môi trường, hệ thống thu gom xử lý nước 

thải, khí thải cũng như xây dựng các kho lưu 

chứa tạm, quản lý chất thải rắn rất nghiêm ngặt. 

Các chất thải nguy hại được phân loại ngay từ 

những tổ sản xuất, rồi đưa vào những kho riêng 

biệt, định kỳ chuyển đi để xử lý. Đối với nước 

thải, mỗi nhà máy đều xây dựng trạm xử lý nước 

cục bộ, rồi đấu nối vào hệ thống nước thải khu 

công nghiệp để tiếp tục xử lý rồi mới thải ra môi 

trường. Về công tác quan trắc môi trường Công 

ty thực hiện theo quy định là 03 tháng 01 lần, 

các chỉ tiêu quan trắc cho kết quả đều đạt.
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Việc áp dụng công nghệ mới, hiện đại đã làm tăng khả năng cạnh tranh 

của các sản phẩm của công ty. Sản phẩm có chất lượng vượt trội. định 

mức tiêu hao nguyên nhiên liệu giảm. Thiết bị mới có kích thước gọn, 

chất lượng tốt, điều khiển tự động từ xa… đã tiết kiệm không gian, phát 

thải sạch, vận hành an toàn. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện việc quản lý 

theo quy trình của hệ thống quản lý quốc tế tích hợp PAS 99:2006 gồm 

các hệ thống ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 và hệ 

thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005. 

Công ty trang bị phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS đạt tiêu chuẩn 

quốc gia về phân tích thử nghiệm.

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.

Công ty đã 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, đồng thời thực hiện đầy 

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

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nguồn lực con người với Công ty là tài sản giá trị lớn nhất và là yếu tố quyết 
định sự thành công trong các chiến lược của Công ty. Với mỗi người lao 
động vào làm việc, Công ty đều đảm bảo có một công việc phù hợp, có thu 
nhập và phúc lợi xứng đáng. Đồng thời với đó là một môi trường làm việc 
tiện nghi, an toàn, được đào tạo và hứa hẹn cơ hội thăng tiến phát triển dựa 
trên hiệu quả và sự đóng góp vào sự phát triển của Công ty. 

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 

nên công tác chăm sóc sức khỏe người lao động rất 

được quan tâm. Những khoản phúc lợi được xây 

dựng dựa trên quan điểm đội ngũ công nhân viên 

và Công ty luôn mong muốn đảm bảo trách nhiệm 

của mình đối với người lao động, giúp họ yên tâm 

đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Công ty luôn chú trọng khuyến khích công tác 

đào tạo, tự học hỏi để nâng cao tay nghề cho 

từng cá nhân. Công ty 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. Với những biện pháp 

đã thực hiện, nguồn nhân sự của Công ty đang 

được đảm bảo để triển khai các kế hoạch kinh 

doanh trong tương lai.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Cùng với việc phát triển Công ty một cách bền 

vững công ty luôn chú trọng công tác an toàn lao 

động và bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, 

chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao 

đời sống cho người lao động. Đối với công tác an 

toàn vệ sinh lao động, Công ty trang bị các phương 

tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân lao động một 

cách tốt nhất, thường xuyên nghiên cứu cải thiện 

điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe và môi trường 

lao động, tăng thu nhập, tiền lương, tiền thưởng để 

người lao động yên tâm gắn bó. 

Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên tổ chức 

khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp để bố 

trí người lao động làm việc hiệu quả nhất, các 

chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tham 

quan, nghỉ dưỡng, các phong trào thể thao, văn 

hóa văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần cho 

người lao động được chăm lo. 
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Chi phí thực hiện an toàn, vệ sinh lao động Số tiền (đồng)

Các biện pháp kỹ thuật an toàn 1.069.948.000 đồng

Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh 499.820.000 đồng

Tuyên truyền, huấn luyện 469.222.000 đồng

Chăm sóc sức khỏe người lao động 4.390.138.000 đồng

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 1.130.508.000 đồng

Huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động: 

Nhóm 1: 40 người

Nhóm 2: 7 người

Nhóm 3: 417 người

Nhóm 4: 155 người

Nhóm 5: 3 người

Nhóm 6: 76 người

Huấn luyện về an toàn phòng chống cháy nổ: 12 người

Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2019: 577 người

Số liệu về các hoạt động huấn luyện, đào tạo, chăm sóc sức khỏe CB-CNV năm 2019

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Một doanh nghiệp phát triển bền vững phải đi đôi với các giá trị 

mà doanh nghiệp đó tạo ra cho xã hội, cộng đồng. 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. Các chương trình từ thiện, 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 vẫn được thực hiện đều 

đặn hàng năm với những sự đóng góp thiết thực, chân thành để 

giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Đây cũng là dịp để CBCNV, 

NLĐ vừa có cơ hội thư giãn, tham gia các hoạt động tập thể vừa 

nâng cao ý thức và trách nhiệm với cộng đồng. Cụ thể như sau:

- Thăm và tặng quà cho trường chuyên biệt Cần Thạnh - huyện 

Cần Giờ Tp. HCM;

- Tặng 20 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã 

Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

- Tài trợ 400 bao xi măng (tương đương 45 triệu đồng) làm đường 

bê tông nông thôn tại xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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"MÙA HÈ XANH" tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hoạt động "VỀ NGUỒN" 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH07
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 04 năm 2020
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