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APH - Báo cáo thường niên năm 2020 

Tiên phong tạo lập giá trị xanh  

Đại dịch Covid-19 là một biến cố lớn đối với nhân loại, gây ra khủng hoảng toàn cầu và đe dọa xóa 

bỏ những thành tựu đạt được trong việc hoàn thành các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững (SDGs) và 

Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ (MDGs). Nhưng Đại dịch, đồng thời, cũng đem đến một cơ hội 

lớn lao để xây dựng lại thế giới theo cách tốt đẹp hơn, thông qua tái thiết cách thức tổ chức, cấu trúc 

nền kinh tế và xã hội, hành vi và hoạt động của con người theo hướng quyết liệt hơn trong hoàn thành 

các mục tiêu phát triển bền vững. 

Dịch bệnh đã giúp con người nhận thức rõ hơn về mối liên hệ giữa các hành vi hàng ngày đối với môi 

trường tự nhiên. Việc thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng thân thiện hơn với môi trường ở quy 

mô toàn cầu sẽ đem lại những lợi ích to lớn. Từ đây, nhiều Chính phủ đã có những bước đi dũng cảm 

và đầy sáng tạo trong các chiến dịch về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, giảm thiểu rác 

thải nhựa và phát triển kinh tế tuần hoàn. Với vai trò là Tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện 

với môi trường hàng đầu Đông Nam Á, An Phát Holdings nhận thức được sứ mệnh và trách nhiệm 

của mình – Tiên phong tạo lập giá trị xanh, góp sức trong những nỗ lực chung của toàn xã hội. Vượt 

qua nhiều thách thức, năm 2020 Tập đoàn kiên định trên hành trình kiến tạo khác biệt thông qua xây 

dựng chuỗi giá trị xanh, tiếp tục đầu tư vào các yếu tố đảm bảo lợi thế cạnh tranh bền vững và tăng 

trưởng trong dài hạn của doanh nghiệp. An Phát Holdings đã ở vị trí sẵn sàng đón đầu thời cơ lớn 

đang đến, không chỉ phục hồi, mà sẽ vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch. 
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BCTC: Báo cáo tài chính 

BĐH: Ban Điều hành 

BĐS: Bất động sản 

BKS: Ban Kiểm soát 

BLĐ: Ban lãnh đạo 

CBCNV: Cán bộ công nhân viên 
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ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông 

GDP: Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa 

GCC: Các nước trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh 

HĐQT: Hội đồng Quản trị 

HOSE/HSX: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

IPO: Initial Public Offering – Chào bán lần đầu ra công chúng 

KCN: Khu Công nghiệp 
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MCK: Mã chứng khoán 

PTBV: Phát triển bền vững 

TC-KT: Tài chính – Kế toán 

TP: Thành phố 

QTRR: Quản trị rủi ro 

UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
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Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 

Dấu ấn năm 2020 

Thông điệp Hội đồng Quản trị 

Thông điệp Tổng Giám đốc 

Thông tin khái quát 

Lịch sử hình thành và phát triển 

Hệ sinh thái Tập đoàn An Phát Holdings 

Địa bàn kinh doanh 

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Cơ cấu quản trị Tập đoàn 

Các công ty con 

Giới thiệu HĐQT, BĐH và BKS 
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Tầm nhìn, sứ mệnh, định vị thương hiệu 

Tầm nhìn: Trở thành Tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu Đông 

Nam Á 

Sứ mệnh: Thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam cùng phát triển, nâng tầm vị thế thương 

hiệu nhựa kĩ thuật cao và thân thiện với môi trường Việt Nam. 

Giá trị cốt lõi: 

o SÁNG TẠO – ĐỔI MỚI  

o ĐOÀN KẾT – KỈ LUẬT  

o CHIA SẺ - NHÂN VĂN 

o HIỆU QUẢ - BỀN VỮNG 
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Dấu ấn năm 2020 

 

        8.485 

Tỷ đồng 

Doanh thu ròng 

          242 

Tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế 

10.424 

Tỷ đồng 

Vốn hóa thị trường 

102.758  

Tấn bao bì 

Sản lượng bán 

93.206 

Nghìn chi tiết nhựa 

Sản lượng bán 

5.172 

CBCNV 
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Dấu ấn năm 2020 

IPO và niêm yết cổ phiếu APH tại HOSE 

Tháng 6/2020, Tập đoàn thực hiện IPO qua hình thức đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ 

Chí Minh. Phiên đấu giá có khối lượng đặt mua cao gấp 5 lần khối lượng chào bán và giá trúng thành 

công cao gần gấp 2 lần giá khởi điểm. Chào bán 4,3 triệu cổ phiếu, tương đương 3% cổ phần, Tập 

đoàn đã thu về 215 tỷ đồng, phục vụ đầu tư dự án trọng điểm sản xuất nguyên vật liệu sinh học PBAT. 

Tháng 7/2020, Tập đoàn được chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

với mã cổ phiếu APH. Tại thời điểm niêm yết, cổ phiếu APH trở thành cổ phiếu ngành nhựa có vốn 

hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.  

Duy trì tăng trưởng lĩnh vực bao bì 

Năm 2020, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do 

giãn cách xã hội và dịch bệnh, Tập đoàn vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng ở hoạt động sản xuất bao 

bì. Sản lượng bán bao bì màng mỏng năm 2020 đạt 99.267 tấn, tăng trưởng 4% so với cùng kỳ 2019. 

Đặc biệt, nhờ xu thế chuyển dịch xanh diễn ra nhanh chóng trong đại dịch, các sản phẩm bao bì tự 

hủy mở rộng thị trường xuất khẩu từ 5 nước lên 20 nước, chinh phục thị trường khó tính nhất như: 

Mỹ, Canada, Nhật Bản và nhiều nước Châu Âu. 

Giữ vững vị thế trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ 

Tháng 2/2020, Tập đoàn được UBND tỉnh Hải Dương, Bộ Công thương và Samsung Việt Nam lựa 

chọn là đầu tàu phát triển công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Hải Dương. Cũng năm 2020, công ty thành viên 

sản xuất khuôn mẫu chính xác VMC đã hoàn thành chương trình cải tiến của Bộ Công thương và 

Samsung Việt Nam, trở thành công ty đầu tiên tăng được 2 bậc cải thiện năng lực sản xuất và kiểm 

soát chất lượng trong chương trình cải tiến của Samsung. Các công ty thành viên khác trong lĩnh vực 

công nghiệp hỗ trợ như Nhựa Hà Nội, An Trung Industries đã hoàn thành mục tiêu kép, vừa duy trì 

hoạt động sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho lực lượng CBCNV.  
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Hợp nhất thêm mảng bao bì công nghiệp và nhựa xây dựng 

Tháng 7/2020, CTCP Nhựa và Bao bì An Vinh chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn, đánh 

dấu sự mở rộng của Tập đoàn trong hoạt động sản xuất bao bì công nghiệp. Năng lực sản xuất bao bì 

được nâng lên 120.000 tấn/năm, củng cố sự tăng trưởng cho mảng sản xuất bao bì của Tập đoàn trong 

thời gian tới. Đồng thời cuối năm 2020, Tập đoàn hợp nhất thêm mảng nhựa xây dựng thông qua đơn 

vị thành viên CTCP Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường. Với sản phẩm chủ lực là tấm nhựa 

ốp sàn, đây được coi là một trong hai mũi nhọn để tấn công thị trường Mỹ, nắm bắt cơ hội tăng trưởng 

khi Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa lớn nhất của Việt Nam. 

Vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế 

Trong năm 2020, Tập đoàn tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế trên thị trường với việc vinh danh tại 

các giải thưởng trong nước và quốc tế. Tập đoàn được vinh danh tại APEA 2020 với giải thưởng kép: 

Doanh nghiệp – Doanh nhân xuất sắc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các đơn vị thành viên gặt 

hái được nhiều giải thưởng, danh hiệu nổi bật như giải thưởng Doanh nghiệp Xuất Khẩu uy tín, Top 

1 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2020, Top 10 Doanh nghiệp có báo cáo thường 

niên tốt nhất nhóm vốn hóa vừa. 

Tăng tỷ lệ khai thác bất động sản khu công nghiệp  

Vượt qua những thách thức từ đại dịch, mảng bất động sản khu công nghiệp năm 2020 ghi nhận 

những kết quả khả quan khi tìm kiếm thêm được các khách hàng mới, nâng tỷ lệ lấp đầy khu công 

nghiệp An Phát Complex lên gần 90%. Đồng thời, Tập đoàn đảm bảo tiến độ triển khai khu công 

nghiệp mới Quốc Tuấn An Bình (nay là KCN An Phát 1) với diện tích 180ha, sẵn sàng đi vào khai 

thác thương mại trong năm 2021, nắm bắt cơ hội từ chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam. 

Chung tay chống dịch COVID-19, đóng góp ủng hộ đồng bào vùng lũ khắc khục hậu quả sau bão 

Bên cạnh việc đảm bảo hiệu quả kinh doanh, Tập đoàn An Phát Holdings đã luôn sát cánh cùng đồng 

bào cả nước trong các công tác phòng chống dịch COVID-19, san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ 

sau bão. Tập đoàn đã ủng hộ hơn 31 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Hải Dương, 

đồng thời tổ chức các chiến dịch giải cứu nông sản địa phương, quyên góp ủng hộ người dân tại các 

vùng bị cách li, phong tỏa. Bên cạnh đó, Tập đoàn tổ chức các chuyến xe cứu trợ, chở nhu yếu phẩm 

đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, giúp sức phần nào cho đồng bào đang gặp khó khăn. 
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Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Kính gửi các Quý Cổ đông, khách hàng và đối tác, 

Trong một năm 2020 với nhiều biến động, đại dịch COVID-19 đã đưa đến cơ hội để con người nhìn 

nhận một cách nghiêm túc các vấn đề phát triển bền vững và có thể nói, chưa bao giờ chúng ta nhận 

thức được tác động nghiêm trọng của các vấn đề tưởng như rất xa vời này đến cuộc sống của chúng 

ta. Năm 2020, do đó, không hề cản trở cuộc cách mạng xanh thay đổi tư duy tiêu dùng vốn đã đang 

diễn ra trên toàn thế giới, mà ngược lại, thôi thúc con người hành động mạnh mẽ hơn trên hành trình 

kiến tạo tương lai xanh. 

Trong bối cảnh đó, câu trả lời của chúng tôi cho một năm 2020 đáng nhớ đó là sự kiên định và quyết 

tâm theo đuổi chiến lược kinh doanh: chuyển đổi xanh – tạo lập giá trị xanh. Doanh thu và lợi nhuận 

sau thuế của Tập đoàn năm 2020 đạt 8.495 tỷ đồng và 242 tỷ đồng, giảm lần lượt 11% và 67% so với 

năm 2019 và hoàn thành 71% và 37% kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao phó. Những 

con số về tài chính ít nhiều bị ảnh hưởng trong một năm của những khủng hoảng, không chỉ về kinh 

tế mà còn là mọi mặt của đời sống. Nhưng điều mà chúng tôi cảm thấy thành công nhất trong năm 

qua đó là đã duy trì ổn định cho hoạt động kinh doanh tại những lĩnh vực cốt lõi, đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho hệ thống, gắn kết, chung tay san sẻ khó khăn với các bên liên quan. Năm 2020 cũng đã 

đem đến cho chúng tôi cơ hội để chứng minh sự tin cậy và vai trò của mình trong những thời khắc 

gian nan, đối với tập thể cán bộ công nhân viên, khách hàng, đối tác, cán bộ công nhân viên và cộng 

đồng xã hội. Năm 2020, Tập đoàn đã bước sang tuổi 18. Chúng tôi không có thời gian để tổ chức lễ 

kỷ niệm này, thay vào đó, mọi nguồn lực được dành cho việc đưa Tập đoàn vượt qua thời điểm gian 

nan, an lành và toàn vẹn, với đủ nội lực để bứt phá ngay trong trạng thái bình thường mới.  

Năm 2021, Tập đoàn sẽ bước những bước dài hơn để hiện thực hóa chiến lược kinh doanh. Với những 

diễn biến nhanh của cuộc cách mạng xanh, chúng ta sẽ càng cần phải chủ động và tích cực hơn nữa 

để đón đầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường và cộng đồng người tiêu dùng thông thái. Tiến độ dự án 

xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo PBAT cần được đảm bảo để nắm bắt cơ hội đưa Tập đoàn vươn 

tầm thế giới, khẳng định vị thế trên bản đồ nhựa sinh học toàn cầu.  Đồng thời chúng ta cần phải nắm 

bắt cơ hội lịch sử nhờ chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam, sự hồi phục của nền kinh tế toàn 

cầu và bứt phá của lĩnh vực sản xuất trong nước để tăng trưởng và mở rộng lĩnh vực công nghiệp hỗ 

trợ và bất động sản khu công nghiệp. Một thế giới mới hậu Covid đang mở ra, và chúng tôi hoàn toàn 

tin tưởng sự bứt phá mạnh mẽ của Tập đoàn với kế hoạch doanh thu 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau 

thuế 590 tỷ đồng năm 2021.   

 Thay mặt Ban Lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, Quý khách hàng,  đối 

tác, các cơ quan quản lý Nhà nước cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống đã luôn đồng 
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hành cùng Tập đoàn trong suốt thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị 

trong thời gian tới để An Phát Holdings luôn vững bước tiên phong trên con đường chinh phục những 

đỉnh cao và tạo lập giá trị xanh cho xã hội. 

Chủ tịch HĐQT  

(đã ký) 

Phạm Ánh Dương 
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Thông điệp của Tổng Giám đốc 

Kính gửi các Quý Cổ đông, khách hàng và đối tác, 

Năm 2020 vừa qua là một năm nhiều thách thức với Tập đoàn An Phát Holdings -  một năm mà chúng 

tôi thường nói là “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi khía cạnh 

và gây ra nhiều biến động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã phản 

ứng kịp thời và nhanh chóng, với những ưu tiên rõ ràng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội ngũ cán 

bộ công nhân viên, tận tâm phục vụ khách hàng, chung tay san sẻ khó khăn với cộng đồng và hỗ trợ 

các đối tác kinh doanh. 

Lửa thử vàng, gian nan thử sức 

Trong khi đại dịch đã khiến môi trường kinh doanh càng trở nên bất ổn, chúng tôi vẫn đạt được những 

thành tựu nhất định trong việc hiện thực hóa tầm nhìn và chiến lược kinh doanh, kiên định với sứ 

mệnh “Tạo lập giá trị xanh”, trở thành Tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường 

hàng đầu Đông Nam Á. Trong năm qua, Tập đoàn đã thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng và 

niêm yết cổ phiếu APH trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Kết quả phiên đấu giá IPO cổ 

phiếu APH với khối lượng đặt mua gấp 5 lần và giá đấu thành công trung bình cao gấp 2 lần giá khởi 

điểm đã khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào giá trị và triển vọng tăng trưởng của Tập đoàn.  

Với bản lĩnh tìm cơ trong nguy, năm 2020, chúng tôi đã tận dụng thành công cơ hội từ chuyển dịch 

chuỗi cung ứng toàn cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm nhựa sinh học và nhựa xây 

dựng. Đồng thời, vượt qua những gián đoạn do các đợt giãn cách xã hội, chúng tôi đảm bảo tiến độ 

triển khai hai dự án trọng điểm là dự án xây dựng Nhà máy sản xuất chất dẻo sinh học phân hủy hoàn 

toàn PBAT lớn thứ 4 thế giới và dự án Khu công nghiệp An Phát 1, sẵn sàng cho một năm 2021 bùng 

nổ của Tập đoàn. 

Trong một năm đầy thử thách, chính bộ Gen người An Phát đã tạo ra sự gắn kết, không chỉ từ hơn 

5.000 cán bộ công nhân viên Tập đoàn, mà còn lan tỏa đến các cộng đồng, khách hàng và đối tác, để 

chúng ta cùng nhau thích ứng và vượt qua đại dịch, hướng về tương lai với niềm tin và lạc quan về 

sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.  

Hành trình tạo lập giá trị xanh 

Bước sang một giai đoạn mới trong lịch sử với nhiều dự định lớn, Tập đoàn cần tập trung tất cả các 

nguồn lực, bao gồm cả nhân lực và vật lực để hoàn thành các mục tiêu chiến lược: hoàn thiện chuỗi 

giá trị xanh thông qua triển khai xây dựng nhà máy An Phát PBAT và mở rộng danh mục sản phẩm, 

gia tăng thị trường cho các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco; đưa vào khai thác thương 

mại Khu công nghiệp An Phát 1 và tiếp tục mở rộng quỹ đất khu công nghiệp; duy trì tăng trưởng ổn 
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định tại các lĩnh vực cốt lõi như bao bì và công nghiệp hỗ trợ. Năm 2021 chúng ta xác định sẽ cần 

tiếp tục kinh doanh và chung sống an toàn với dịch bệnh, bởi vậy, không có lý do gì cho sự trì hoãn 

hay chậm trễ trong triển khai công việc. Chúng tôi tin rằng kế hoạch doanh thu 11.000 tỷ đồng và lợi 

nhuận 590 tỷ đồng chắn chắn sẽ đạt được, bằng lòng quyết tâm, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ công 

nhân viên Tập đoàn, sự đồng hành và tin tưởng của các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng.  

Chúng tôi mong muốn được biểu đạt lòng biết ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người gần gũi với 

An Phát. Uy tín và tiến bộ của chúng tôi được tạo nên từ những đóng góp miệt mài và niềm tin của 

Quý vị. Chúng tôi mong đợi được tiếp tục đồng hành, gắn bó với Quý vị trong nhiều năm tới, và một 

lần nữa xin kính chúc Quý vị thật nhiều sức khỏe và xin chân thành cám ơn! 

Trân trọng cảm ơn! 

Phó Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc Tập đoàn  

(đã ký) 

Đinh Xuân Cường 
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Thông tin khái quát 

Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS  

Tên tiếng Anh An Phat Holdings Joint Stock Company 

Tên viết tắt An Phat Holdings., JSC 

Mã cổ phiếu APH 

Vốn điều lệ 1.466.773.390.000 đồng (tại ngày 31/12/2020) 

Trụ sở chính Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, TT.Nam Sách, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương 

Điện thoại (84-24) 3 206 1199                     

Website https://www.anphatholdings.com 

  

 

 

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (gọi tắt là “An Phát Holdings” hoặc “Tập đoàn”) là doanh 

nghiệp có vốn hóa lớn nhất ngành nhựa thị trường chứng khoán Việt Nam.  

Khởi đầu bằng lĩnh vực sản xuất bao bì màng mỏng, Tập đoàn An Phát Holdings đã không ngừng 

phát triển và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh. Với tinh thần không ngừng sáng tạo, vững bước tiến 

lên, Tập đoàn hiện đang hoạt động trong 06 lĩnh vực chính: 

01- Sản phẩm và nguyên vật liệu sinh học 

02- Bao bì 

03- Nhựa kỹ thuật và nhựa xây dựng 

04- Nguyên vật liệu ngành nhựa 

05- Khuôn mẫu và cơ khí chính xác 

06- Bất động sản khu công nghiệp 
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Lịch sử hình thành và phát triển 

Thời gian Dấu mốc phát triển 

2002 ▪ Công ty TNHH Anh Hai Duy - tiền thân của Tập đoàn An Phát Holdings 

được thành lập. 

2005 ▪ Nhà máy sản xuất bao bì đầu tiên của Tập đoàn đi vào hoạt động tại KCN 

Nam Sách, Hải Dương. 

2009 ▪ Thành lập CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái, nay là CTCP An 

Tiến Industries (HII) - thành viên Tập đoàn với lĩnh vực kinh doanh chính là 

sản xuất hạt nhựa phụ gia. 

2010 ▪ Niêm yết CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa An 

Phát Xanh - đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa. 

2013 ▪ Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra các thị trường 

xuất khẩu lớn. 

2017 ▪ Thành lập CTCP An Phát Holdings (APH), công bố định hướng phát triển 

theo mô hình Tập đoàn. Tháng 12/2017, vốn điều lệ CTCP An Phát Holdings 

đạt 1.100 tỷ đồng. 

▪ CTCP An Phát Holdings nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty con – CTCP Nhựa An 

Phát Xanh (AAA) lên 31,9%. Cũng trong năm 2017, nhà máy sản xuất bao 

bì số 6 và số 7 của AAA đi vào hoạt động, đưa AAA trở thành nhà sản xuất 

bao bì màng mỏng lớn nhất Đông Nam Á. 

2018 ▪ CTCP An Phát Holdings đổi tên thành CTCP Tập đoàn An Phát Holdings, 

vốn điều lệ được nâng lên 1.241 tỷ đồng. 

▪ Tập đoàn ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, đồng bộ tất cả các công ty 

thành viên. Hệ sinh thái Tập đoàn được dần hoàn thiện, gia tăng giá trị qua 

việc kiểm soát chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị ngành nhựa. 

▪ APH  mua 49,23% cổ phần của CTCP Nhựa Hà Nội (MCK: NHH), mở rộng 

sang lĩnh vực công nghiệp nhựa hỗ trợ. 

2019 ▪ Công ty con – CTCP Nhựa Hà Nội (MCK: NHH) được niêm yết trên Sở Giao 

dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 
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▪ APH  nâng tỷ lệ sở hữu tại NHH lên 55,17% và tại AAA lên 48,08%. 

▪ Thông qua công ty con, APH mua lại 51% Công ty TLC Korea Ltd - đơn vị 

tiên phong sản xuất nguyên vật liệu sinh học tại Hàn Quốc. TLC Korea Ltd 

được đổi tên thành ANKOR Bioplastics JSC. 

▪ Thương hiệu ANECO các sản phẩm sinh học tự hủy của Tập đoàn chiếm lĩnh 

thị trường trong nước. 

2020 ▪ Tập đoàn IPO và niêm yết cổ phiếu tại HOSE với mã chứng khoán APH. Vốn 

hóa thị trường tại ngày 31/12/2020 đạt 10.424 tỷ đồng, trở thành Tập đoàn  

niêm yết có vốn hóa lớn nhất ngành nhựa Việt Nam. 

▪ Tập đoàn đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo sinh học phân 

hủy hoàn toàn PBAT. Đây là dự án trọng điểm hiện thực hóa chiến lược 

chuyển đổi xanh, giúp Tập đoàn tự chủ được nguồn nguyên vật liệu sinh học 

và ghi tên vào Top 4 nhà sản xuất PBAT lớn nhất thế giới.  

▪ Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Tập đoàn nỗ lực hiện thực hóa các mục 

tiêu chiến lược, hoàn thành mục tiêu kép: duy trì hoạt động sản xuất kinh 

doanh và đảm bảo an toàn cho CBCNV. 

 

  



 

16 

 

Hệ sinh thái Tập đoàn An Phát Holdings 

- Nguyên liệu và sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn 

Sản xuất và thương mại các sản phẩm phân hủy sinh học hoàn toàn dưới thương hiệu ANECO 

bao gồm: bao bì, dao, thìa, dĩa, ống hút, găng tay,cốc,….. 

Sản xuất hạt nhựa phân hủy sinh học 

- Bao bì 

Sản xuất bao bì màng mỏng: túi T-shirt, túi shopping, túi cuộn, túi thực phẩm…. 

Sản xuất bao bì công nghiệp: bao jumbo, bao sling 

- Nhựa kỹ thuật và nhựa nội thất 

Sản xuất linh kiện nhựa ô tô, xe máy, thiết bị gia dụng, điện tử, điện thoại… 

Sản xuất các sản phẩm nhựa phụ trợ: pallet, thùng nhựa…. 

Sản xuất tấm ốp trần, sàn nhựa, phào chỉ trang trí nội thất 

- Nguyên vật liệu ngành nhựa 

Sản xuất phụ gia ngành nhựa: hạt PP, PE compound, hạt màu, filler, masterbatch… 

Thương mại hạt nhựa PE, PP 

- Khuôn mẫu và cơ khí chính xác 

Sản xuất khuôn đúc chính xác 

- Bất động sản khu công nghiệp 

Bán, cho thuê đất, nhà xưởng khu công nghiệp 

Khai thác dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp 
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Địa bàn kinh doanh 

Tập đoàn An Phát Holdings sở hữu hệ thống gồm 16 nhà máy sản xuất các sản phẩm, nguyên vật liệu 

ngành nhựa. Trụ sở, văn phòng đại diện và chi nhánh của các đơn vị thành viên đặt tại Việt Nam, 

Singapore, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ. Mạng lưới khách hàng của Tập đoàn trải rộng hơn 70 quốc gia và 

vùng lãnh thổ. 

16: Nhà máy sản xuất 

Tỉnh Hải Dương (Việt Nam) 

07: CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) 

01: CT TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (VMC) 

01: CTCP Vật liệu xây dựng Công nghệ cao An Cường (ACP) 

01: CT TNHH An Trung Industries (ATI) 

01: CTCP Nhựa và Bao bì An Vinh (AVP) 

Tỉnh Hưng Yên (Việt Nam) 

01: CT TNHH phát triển xuất nhập khẩu và đầu tư Viexim (Viexim) 

Tỉnh Yên Bái (Việt Nam) 

02: CTCP An Tiến Industries (HII) 

Hà Nội (Việt Nam) 

01: CTCP Nhựa Hà Nội (NHH) 

Wonju (Hàn Quốc) 

01: CT TNHH ANKOR Bioplastics (ANKOR) 

 

70+: Thị trường xuất khẩu 
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Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

• Vốn hóa thị trường: 10.424 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2020) 

• Tổng tài sản: 10.434 tỷ đồng 

• Doanh thu thuần 8.485 tỷ đồng 

• Lợi nhuận sau thuế 242 tỷ đồng 
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CAGR : 51% 

134 176

712

242

2017 2018 2019 2020

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 

(tỷ đồng)

CAGR : 22% 

5,001

8,191
9,988 10,434

2017 2018 2019 2020

Tổng tài sản (tỷ đồng)

CAGR: 28%

1,991
2,934

4,063 4,393

2017 2018 2019 2020

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)

CAGR: 30%

13.1%

8.4%

11.4% 11.3%

5.4%

2.2%

7.5%

2.9%

2017 2018 2019 2020

Biên lợi nhuận

Biên LN gộp Biên LN ròng
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Cơ cấu quản trị Tập đoàn  

(Tại ngày 31/12/2020)
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Các công ty con 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings có 13 công ty con với chi 

tiết như sau: 

STT Công ty Địa chỉ 

Vốn điều 

lệ (tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ 

lợi ích 

(%) 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

(%) 

Hoạt động chính 

1 Công ty Cổ 

phần Nhựa An 

Phát Xanh 

Lô CN11+CN12, cụm 

Công nghiệp An 

Đồng, thị trấn Nam 

Sách, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương 

 

2.117,6 53,18 53,18 Mua bán máy móc, vật tư, 

nguyên liệu sản phẩm nhựa, 

sản xuất, kinh doanh các sản 

phẩm nhựa 

2 Công ty Cổ 

phần An Tiến 

Industries (*) 

Khu công nghiệp phía 

Nam, xã Văn Tiến, 

thành phố Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái 

320,3 35,02 64,77 Sản xuất sản phẩm từ nhựa 

plastic, chi tiết sản xuất sản 

phẩm nhựa 

3 Công ty 

TNHH Khu 

công nghiệp 

Kỹ thuật cao 

An Phát (*) 

Khu công nghiệp kỹ 

thuật cao An Phát, km 

47, quốc lộ 5, phường 

Việt Hòa, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

910 53,18 100 Phát triển hạ tầng khu công 

nghiệp  

4 Công ty 

TNHH Khu 

công nghiệp 

Kỹ thuật cao 

An Phát 1 (*) 

Khu công nghiệp kỹ 

thuật cao An Phát, km 

47, quốc lộ 5, phường 

Việt Hòa, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

375 47,50 89,33 Phát triển và kinh doanh hạ 

tầng Khu công nghiệp 

5 An Thanh 

Bicsol 

Số 8, Temasek 

Boulevard # 44-00 

100 

SGD, 

35,02 100 Bán buôn chuyên doanh hạt 

nhựa PP, PE, PS, PVS, ABS... 



 

21 

 

Singapore 

PTE. Ltd (*) 

Suntec Tower Three, 

Singapore 

667.675 

USD 

6 Công ty Cổ 

phần An 

Thành Biscol 

(*) 

Khu công nghiệp kỹ 

thuật cao An Phát, km 

47, quốc lộ 5, phường 

Việt Hòa, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

159,4 40,26 99,37 Kinh doanh hạt nhựa 

7 Công ty Cổ 

phần Liên vận 

An Tín (*) 

Số 64.22 đường Phạm 

Hùng, phường Tứ 

Minh, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương 

100 

 

24,51 70 Vận tải hàng hóa  

8 Công ty Cổ 

phần Nhựa Hà 

Nội 

Tổ 12, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên, 

Hà Nội 

364,4 62,91 72,39 Sản xuất linh kiện, phụ kiện 

nhựa ngành ô tô, xe máy, linh 

kiện nhựa điện tử 

9 Công ty 

TNHH An 

Trung 

Industries (*) 

Khu công nghiệp Kỹ 

thuật cao An Phát, km 

47, quốc lộ 5, phường 

Việt Hòa, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

176 62,91 100 Sản xuất hạt nhựa, các sản 

phẩm nhựa  

10 Công ty 

TNHH Phát 

triển Xuất 

nhập khẩu và 

Đầu tư – 

VIEXIM (*) 

Thôn Hảo, xã Liêu Xá, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

20,7 62,91 100 Sản xuất linh kiện, phụ kiện 

nhựa ngành ô tô, xe máy, linh 

kiện nhựa điện tử 

11 Công ty 

TNHH MTV 

Cơ khí chính 

xác và Chế 

tạo khuôn 

mẫu Việt 

Nam (*) 

Khu công nghiệp Kỹ 

thuật cao An Phát, km 

47, quốc lộ 5, phường 

Việt Hòa, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

80 

 

62,91 100 Sản xuất sản phẩm gia công cơ 

khí, xử lý và tráng phủ kim 

loại. 
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12 Công ty Cổ 

phần Nhựa 

bao bì An 

Vinh (*) 

Khu công nghiệp Kỹ 

thuật cao An Phát, km 

47, quốc lộ 5, phường 

Việt Hòa, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

430 31,27 57,73 Sản suất sản phẩm nhựa bao bì 

từ sợi PE, PP 

13 Công ty Cổ 

phần Vật liệu 

xây dựng 

công nghệ cao 

An Cường (*) 

Khu công nghiệp Kỹ 

thuật cao An Phát, km 

47, quốc lộ 5, phường 

Việt Hòa, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

146 63.25 99.93 Sản xuất và kinh doanh tấm ốp 

nhựa và sàn nhựa 

(*)  Công ty sở hữu các công ty con này gián tiếp qua công ty con khác, theo đó, tỷ lệ 

lợi ích trong các công ty con này khác với tỷ lệ biểu quyết. 
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Giới thiệu HĐQT, BĐH và BKS 

Giới thiệu Hội đồng Quản trị 

Ông Phạm Ánh 

Dương  

Thành viên sáng 

lập  

Chủ tịch HĐQT 

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

Sinh năm 1976 

 

- 1998 - 2000: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Máy tính truyền thông CMC; 

- 2000 - 2002: Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hằng Thảo; 

- 2002 - 2007: Giám đốc Công ty TNHH Anh Hai Duy; 

- 2007 - 2009: Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, nay là 

CTCP Nhựa An Phát Xanh ; 

- 2009 - 2015: Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái, 

nay là CTCP An Tiến Industries; 

- 2010 - 06/2011: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nhựa và Môi 

trường Xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh; 

- 07/2011 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh; 

- 09/2018 – 4/2019: Thành viên HĐQT CTCP An Tiến Industries, nay là CTCP 

An Tiến Industries; 

- 03/2017 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings. 

Ông Nguyễn Lê 

Trung 

Thành viên sáng 

lập  

Phó Chủ tịch 

HĐQT  

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

Sinh năm 1976 

- 1998 - 2002: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Máy tính truyền thông CMC; 

- 2002 - 2009: Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty TNHH Anh Hai Duy;  

- 2007 - 2015: Thành viên HĐQT của CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên 

Bái, nay là CTCP An Tiến Industries; 

- 07/2011 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nhựa và Môi 

trường xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh; 

- 03/2017 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings. 

 

Ông Phạm Hoàng 

Việt 

Thành viên sáng 

lập,  

Phó Chủ tịch 

HĐQT  

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

Sinh năm 1981 

- 2003 - 2007: Trưởng phòng kinh doanh công ty TNHH Anh Hai Duy 

- 2009 - 2015: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái, 

nay là CTCP An Tiến Industries; 

- 2014 - 2016:  Thành viên HĐQT CTCP Nhựa Bao bì Vinh; 

- 2007 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát, nay 

là CTCP Nhựa An Phát Xanh; 

- 12/2012 - 02/2018: Phó Tổng Giám đốc thường trực CTCP Nhựa và Môi trường 

Xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh; 
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- 10/2017 – 03/2018: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Khu Công 

nghiệp Kỹ thuật cao An Phát; 

- 03/2018 – nay: Chủ tịch Công ty TNHH Khu Công nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát; 

- 2/2018 – 01/2019: Chủ tịch HĐQT CTCP Vật liệu xây dựng Công nghệ cao An 

Cường; 

- 2018 – 04/2019: Chủ tịch  HĐQT CTCP An Thành Bicsol; 

- 04/2019 – nay: Chủ tịch  HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP An Thành Bicsol; 

- 03/2017 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings. 

Ông Đinh Xuân 

Cường 

Phó Chủ tịch 

HĐQT   

Tổng Giám đốc 

Tiến sĩ tài chính 

Sinh năm 1976 

 

 

- 2003 - 2006: Trader Calyon Corporate & Investment Bank, Paris, Pháp; 

- 2007 - 2010: Phó Tổng Giám đốc INB Investment, Việt Nam; 

- 03/2011 - 08/2011: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Ocean; 

- 07/2017 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn An 

Phát Holdings; 

- 07/2017 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Nhựa Bao bì Vinh; 

- 04/2019 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát, 

nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh; 

- 09/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP An Tiến Industries.  

Ông Phạm Đỗ 

Huy Cường 

Thành viên HĐQT   

Phó Tổng giám đốc 

thường trực  

 Giám đốc tài 

chính 

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

Sinh năm 1983 

 

 

- 2005 - 2009: Nhân viên tài chính Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; 

- 2009 - 2013: Trưởng nhóm Kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young; 

- 2013 - 2015: Trưởng Ban Tài chính kế toán CTCP Tập đoàn Đại Dương; 

- 2015 - 2017: Giám đốc Tài chính – Ban Tài chính CTCP Tập đoàn T&T; 

- 2018 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó TGĐ thường trực kiêm Giám đốc Tài chính 

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings; 

- 09/2018 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP An Tiến Industries.  
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Bà Nguyễn Thị 

Tiện 

Thành viên HĐQT 

Phó Tổng Giám 

đốc  

Cử nhân Luật 

Sinh năm 1985 

 

- 07/2007 – 07/2008: Nhân viên hành chính CTCP Nhựa và Môi trường xanh An 

Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh); 

- 08/2008 – 08/2009: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự CTCP Nhựa và Môi 

trường xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh); 

- 09/2009 – 09/2010: Chuyên viên Ban Thư ký CTCP Nhựa và Môi trường xanh 

An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh); 

- 10/2010 – 12/2017: Trưởng Ban Thư ký CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An 

Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh; 

- 01/2018 – 05/2019: Phó chánh văn phòng CTCP Tập đoàn An Phát Holdings; 

- 05/2019 đến nay: Phó TGĐ phụ trách nội chính CTCP Tập đoàn An Phát 

Holdings; 

- 09/2019 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings. 

Ông Nirav Sudhir 

Patel 

Thành viên HĐQT 

Cử nhân Triết học 

và Khoa học Chính 

trị & Thạc sĩ An 

ninh Quốc tế 

Sinh năm 1982 

 

- 2004 - 2004: Chuyên viên phân tích tại CSIS; 

- 2007 - 2009: Giám đốc khối Châu Á – Thái Bình Dương Trung tâm An ninh Hoa 

Kỳ; 

- 2009 - 2013: Cố vấn cao cấp cho trợ lý Ngoại trưởng & Phó Trợ lý Ngoại trưởng 

phụ trách vụ Đông Á và Châu Á – Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; 

- 2013 đến nay: Sáng lập viên & Tổng Giám đốc The Asia Group, LLC; 

- 3/2020 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings. 
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Giới thiệu Ban Điều hành 

Ông Đinh Xuân 

Cường 

Phó Chủ tịch HĐQT   

Tổng Giám đốc 

Tiến sĩ tài chính 

Sinh năm 1976 

 

 

- 2003 - 2006: Trader Calyon Corporate & Investment Bank, Paris, Pháp; 

- 2007 - 2010: Phó Tổng Giám đốc INB Investment, Việt Nam; 

- 03/2011 - 08/2011: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Ocean; 

- 07/2017 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn An 

Phát Holdings; 

- 07/2017 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Nhựa Bao bì Vinh; 

- 04/2019 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát, 

nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh; 

- 09/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP An Tiến Industries.  

Ông Phạm Đỗ Huy 

Cường 

Thành viên HĐQT   

Phó Tổng giám đốc 

thường trực  

 Giám đốc tài chính 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh 

Sinh năm 1983 

 

 

- 2005 - 2009: Nhân viên tài chính Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; 

- 2009 - 2013: Trưởng nhóm Kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young; 

- 2013 - 2015: Trưởng Ban Tài chính kế toán CTCP Tập đoàn Đại Dương; 

- 2015 - 2017: Giám đốc Tài chính – Ban Tài chính CTCP Tập đoàn T&T; 

- 2018 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó TGĐ thường trực kiêm Giám đốc Tài 

chính CTCP Tập đoàn An Phát Holdings; 

- 09/2018 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP An Tiến Industries.  

Bà Nguyễn Thị Tiện 

Thành viên HĐQT 

Phó Tổng Giám đốc  

Cử nhân Luật 

Sinh năm 1985 

 

- 07/2007 – 07/2008: Nhân viên hành chính CTCP Nhựa và Môi trường xanh An 

Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh); 

- 08/2008 – 08/2009: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự CTCP Nhựa và Môi 

trường xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh); 

- 09/2009 – 09/2010: Chuyên viên Ban Thư ký CTCP Nhựa và Môi trường xanh 

An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh); 

- 10/2010 – 12/2017: Trưởng Ban Thư ký CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An 

Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh; 
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- 01/2018 – 05/2019: Phó chánh văn phòng CTCP Tập đoàn An Phát Holdings; 

- 05/2019 đến nay: Phó TGĐ phụ trách nội chính CTCP Tập đoàn An Phát 

Holdings; 

- 09/2019 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings. 

Bà Hồ Thị Hòe 

Kế toán trưởng 

Cử nhân Tài chính kế 

toán 

Sinh năm 1984 

- 06/2007 - 09/2007: Kế toán viên CTCP Phú Thành; 

- 10/2007 - 02/2008: Kế toán Tổng hợp CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, 

nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh; 

- 03/2018 - 02/2019: Phó Phòng kế toán CTCP Tập đoàn An Phát Holdings; 

- 03/2019 đến nay: Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn An Phát Holdings. 
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Giới thiệu Ban Kiểm soát 

Bà Phạm Thị Hoa 

Trưởng BKS 

Cử nhân  Kế toán – Kiểm 

toán 

Sinh năm: 1992 

- 07/2014 - 03/2018: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn tài chính Quốc tế - IFC (nay là Công ty TNHH Kiểm toán 

Quốc Tế - iCPA); 

- 04/2018 - 10/2018: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tập đoàn Quốc 

tế Trường Phúc; 

- 11/2018 – 10/2019: Kế toán tổng hợp CTCP Tập đoàn An Phát 

Holdings; 

- 11/2019 đến nay:  Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Tập đoàn An Phát 

Holdings. 

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga 

Thành viên BKS 

Cử nhân Tài chính Kế toán 

Sinh năm: 1993 

 

- 12/2017 - 10/2019: Kế toán viên tại CTCP Liên vận An Tín; 

- 10/2019 đến nay: Kế toán viên CTCP An Thành Bicsol;  

- 11/2019 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Tập đoàn An 

Phát Holdings. 

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng 

Anh 

Thành viên BKS 

Cư nhân Tài chính Kế toán 

Sinh năm: 1996 

- 10/2018 - 06/2019: Kế toán viên tại CTCP Nhựa An Phát Xanh; 

- 07/2019 đến nay: Kế toán viên CTCP An Thành Bicsol;  

- 11/2019 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Tập đoàn An 

Phát Holdings. 
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CHƯƠNG II: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  

 

Môi trường kinh doanh - Cơ hội và thách thức 

Gắn kết các bên liên quan 

Xác định các lĩnh vực trọng yếu 

Ảnh hưởng của các xu hướng phát triển bền vững tới chiến lược phát triển 

Định hướng chiến lược  
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Môi trường kinh doanh – Cơ hội và thách thức 

Cơ hội   x 

Thách thức o 

Không có tác động - 

 

Yếu tố 

tác động 

chính 

Các nhân tố ảnh hưởng 

Nhựa 

sinh học Bao bì 

Công 

nghiệp 

hỗ trợ 

BĐS KCN 

Nguyên vật 

liệu ngành 

nhựa 

TRIỂN 

VỌNG 

KINH TẾ 

VĨ MÔ  

Phục hồi kinh tế sau dịch 

bệnh 
X X X X X 

Dòng vốn FDI vào Việt 

Nam gia tăng 
X x x x x 

Nợ công và thâm hụt ngân 

sách gia tăng 
O o o o o 

Xu hướng nới lỏng chính 

sách tiền tệ, hạ lãi suất 
x x x x x 

HỘI 

NHẬP 

QUỐC 

TẾ 

Thúc đẩy hoạt động 

thương mại, các hiệp định 

thương mại tự do 

X x x x x 

Tiếp cận thị trường lớn hơn X x x x x 

Gia tăng cạnh tranh toàn 

cầu 

O 

o o o o 

Chuyển dịch sản xuất từ 

Trung Quốc sang Việt 

Nam 

X 

x x x x 

CÁCH 

MẠNG 

CÔNG 

NGHIỆP 

4.0 

Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin, tự 

động hóa trong sản xuất 

X 

x x x x 

Cạnh tranh nhờ dẫn đầu 

trong công nghệ 

X 

x x - x 
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Yếu tố 

tác động 

chính 

Các nhân tố ảnh hưởng 

Nhựa 

sinh học Bao bì 

Công 

nghiệp 

hỗ trợ 

BĐS KCN 

Nguyên vật 

liệu ngành 

nhựa 

YẾU TỐ 

DÂN 

SỐ- XÃ 

HỘI 

Tỷ lệ sử dụng nhựa/người 

thấp so với trung bình thế 

giới 

X 

x x - x 

Cơ cấu dân số vàng, nguồn 

lao động dồi dào 

X 

x x x x 

Thu nhập bình quân đầu 

người cải thiện, chi tiêu hộ 

gia đình tăng 

X 

x x - x 

Luật cấm/ hạn chế sử dụng 

nhựa dùng một lần 

X 

o x - o 

Nhận thức về vấn đề môi 

trường, ô nhiễm nhựa ngày 

càng cao 

X 

o x - o 

BIẾN 

ĐỔI KHÍ 

HẬU 

Ảnh hưởng đến môi trường 

sống, gia tăng bệnh tật 

o 

o o o o 

Tác động xấu đến cơ sở hạ 

tầng, hệ thống giao thông 

vận tải 

O 

o o o o 

Gia tăng các rủi ro về môi 

trường, thiên nhiên 

O 

o o o o 

Yêu cầu cao hơn về hệ 

thống kiểm soát và quản trị 

rủi ro 

O 

o o o o 

KINH TẾ 

TUẦN 

HOÀN 

Xu hướng sử dụng nguyên 

liệu nhựa sinh học 

X 

x x - x 

Xu hướng tiêu dùng xanh X x x - x 

 Giảm thiểu chất thải trong 

sản xuất, tăng cường tái sử 

dụng và tái chế. 

x 

X x x X 
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Yếu tố 

tác động 

chính 

Các nhân tố ảnh hưởng 

Nhựa 

sinh học Bao bì 

Công 

nghiệp 

hỗ trợ 

BĐS KCN 

Nguyên vật 

liệu ngành 

nhựa 

TRIỂN 

VỌNG 

NGÀNH 

NHỰA 

VIỆT 

NAM 

Tăng trưởng ngành nhựa 

Việt Nam kỳ vọng ở mức 

6.5% giai đoạn 2020-2023 

x 

x x - X 

Các dự án hóa dầu đi vào 

hoạt động, tăng tự chủ 

nguyên vật liệu ngành 

nhựa 

x 

x x - X 
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Gắn kết các bên liên quan 

Xác định các bên liên quan 

Tập đoàn xác định những bên liên quan là những cá nhân và tổ chức có ảnh hưởng hoặc chịu 

ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Ban lãnh đạo Tập đoàn quan điểm 

gắn kết mong muốn của các bên liên quan trọng các hoạt động của doanh nghiệp, kiến tạo giá 

trị tích cực và bền vững cho tất cả các bên. Chúng tôi lắng nghe ý kiến của các bên liên quan, 

xây dựng mối quan hệ dựa trên lòng tin, đạo đức và tính chính trực. Cơ hội và rủi ro được xác 

định dựa trên đối thoại thường xuyên với các bên liên quan. Những tương tác này được thực 

hiện trên khắp địa bàn hoạt động của Tập đoàn, trong và ngoài nước, theo nhiều hình thức khác 

nhau. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, năm 2020 các kênh đối thoại trực tuyến đã đóng vai 

trò quan trọng trong các công tác đối thoại của Tập đoàn. 

 

  

Các bên 
liên quan 
của Tập 

đoàn

Khách 
hàng

Người lao 
động

Nhà cung 
cấp

Cổ đông 
và nhà đầu 

tư

Cơ quan 
quản lý, 
Hiệp hội 

ngành

Cộng đồng 
xã hội

Truyền 
thông & 
báo chí
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Hoạt động gắn kết với các bên liên quan 

Tập đoàn thiết lập cách thức đối thoại phù hợp với từng bên liên quan. Chúng tôi đưa ra thảo luận các chủ đề xã hội, môi trường để đánh giá những vấn đề nào 

Tập đoàn cần chú trọng và giải quyết, đảm bảo rằng các vấn đề này được phản ánh trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn.  

Bên liên 

quan 
Gắn kết bên liên quan 

Mối quan tâm, chủ đề 

chính 

Hành động của Tập đoàn năm 2020 Tác động 

Khách hàng Tương tác dịch vụ chăm 

sóc khách hàng, liên hệ 

qua các nhà phân phối, 

website, showroom, sự 

kiện, khảo sát ý kiến 

khách hàng, truyền 

thông, chuyến thăm 

• Chất lượng sản 

phẩm và dịch vụ, 

tiến độ giao hàng, 

chính sách tín dụng 

• Chăm sóc, hỗ trợ 

khách hàng 

• Xu hướng sản phẩm, 

dịch vụ 

• Các vấn đề tuân thủ 

quy định về môi 

trường của doanh 

nghiệp 

• Đảm bảo tiến độ, chất lượng dịch vụ 

sản phẩm cung cấp cho khách hàng 

• Hỗ trợ các chính sách về thanh toán 

đối với các khách hàng bị ảnh hưởng 

nặng nề của dịch bệnh 

• Kiên định chiến lược chuyển đổi xanh, 

thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm thân 

thiện với môi trường 

• Khách hàng hài lòng về 

dịch vụ, sản phẩm cung cấp 

• Các khách hàng bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh được 

hỗ trợ, vượt qua giai đoạn 

khó khăn 

• Nhiều khách hàng được tiếp 

cận với các sản phẩm thân 

thiện với môi trường hơn 
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Bên liên 

quan 
Gắn kết bên liên quan 

Mối quan tâm, chủ đề 

chính 

Hành động của Tập đoàn năm 2020 Tác động 

Người lao 

động 

Tương tác trực tiếp (bao 

gồm qua cơ chế báo cáo 

sai phạm, văn hóa claim), 

mạng nội bộ, sự kiện 

truyền thông nội bộ, 

phỏng vấn, chấm điểm 

tuân thủ nguyên tắc ứng 

xử 

• Môi trường làm việc, 

an toàn lao động 

trong dịch bệnh 

• Nghề nghiệp, cơ hội 

phát triển, đào tạo 

• Các chính sách 

lương, thưởng, chế 

độ làm việc 

• Hoạt động kinh 

doanh của Tập đoàn 

• Phản ứng quyết liệt, kịp thời với các 

diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo an 

toàn tuyệt đối cho toàn thể CBCNV 

Tập đoàn như làm việc tại nhà, phun 

khử trùng địa điểm làm việc, bố trí 

không gian, chia ca ăn trưa, tổ chức 

xét nghiệm COVID 19 trên diện 

rộng,… 

• Áp dụng các chính sách hỗ trợ, ủng hộ 

các CBCNV tại các khu vực bị phong 

tỏa, gặp khó khăn 

• Duy trì, đảm bảo ổn định lực lượng 

nhân sự và các chính sách lương, 

thưởng 

• Tổ chức các lớp đào tạo trực tuyến, 

đảm bảo cho CBCNV có thể tham gia 

từ xa. 

• Không có ca bệnh nào bị 

ghi nhận tại Tập đoàn 

• Các CBCNV gặp khó khăn 

tại các vùng bị phong tỏa 

được hỗ trợ về tài chính 

•  Lực lượng nhân sự ổn định, 

gắn bó, đồng lòng vượt qua 

những khó khăn của dịch 

bệnh, đảm bảo hoạt động 

sản xuất kinh doanh diễn ra 

bình thường 

• Các chính sách lương 

thưởng được đảm bảo, ổn 

định đời sống cho CBCNV 

• CBCNV được tạo điều kiện 

phát triển, nâng cao trình độ 

và có nhiều cơ hội thăng 

tiến trong công việc. 
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Bên liên 

quan 
Gắn kết bên liên quan 

Mối quan tâm, chủ đề 

chính 

Hành động của Tập đoàn năm 2020 Tác động 

Nhà cung cấp Hội nghị nhà cung cấp, 

nhà phân phối, gặp gỡ, 

trao đổi trực tiếp, sự kiện, 

website 

• Tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

của Tập đoàn, ảnh 

hưởng của dịch bệnh 

• Các chính sách lựa 

chọn nhà cung cấp 

• Chiến lược kinh 

doanh, phát triển bền 

vững trung và dài 

hạn 

• Duy trì các đơn hàng theo kế hoạch 

sản xuất kinh doanh 

• Đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán với 

nhà cung cấp 

• Cập nhật tình hình sản xuất kinh 

doanh, công tác phòng chống dịch 

bệnh tới nhà cung cấp 

• Các nhà cung cấp được 

thanh toán đầy đủ, đúng hạn 

• Quan hệ kinh doanh lâu dài 

được xây dựng dựa trên 

nguyên tắc tin tưởng, hợp 

tác cùng có lợi. 

Cổ đông và 

nhà đầu tư 

Trao đổi trực tiếp với Bộ 

phận IR, họp ĐHĐCĐ, 

bản tin IR, báo cáo 

thường niên, họp trực 

tuyến, hội thảo đầu tư 

• Hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Tập 

đoàn, công tác 

phòng chống dịch 

bệnh COVID 19 

• Chiến lược kinh 

doanh, phát triển bền 

• Chủ động cập nhật các thông tin tài 

chính, tình hình sản xuất kinh doanh, 

chiến lược phát triển, công tác phòng 

chống dịch bệnh bên trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, website, bản 

tin IR, tuân thủ các quy định về công 

bố thông tin hiện hành 

• Các quyền lợi của cổ đông 

được tôn trọng, được tạo cơ 

hội để thực thi quyền. 

• Nhu cầu về thông tin của 

nhà đầu tư được đáp ứng, 

những thông tin trọng yếu 

được Tập đoàn cung cấp 

đầy đủ, kịp thời để giúp nhà 

đầu tư ra quyết định đầu tư. 
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Bên liên 

quan 
Gắn kết bên liên quan 

Mối quan tâm, chủ đề 

chính 

Hành động của Tập đoàn năm 2020 Tác động 

vững, động lực tăng 

trưởng 

• Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất 

thường, roadshow niêm yết cổ phiếu 

APH 

• Gặp gỡ, họp trực tuyến với các nhà 

đầu tư, cổ đông, bộ phận phân tích, 

môi giới, nhà đầu tư giải đáp những 

câu hỏi 

Cơ quan quản 

lý, hiệp hội 

ngành 

Trao đổi trực tiếp, qua 

các dự án, chiến dịch 

cùng thực hiện, hội thảo, 

hội nghị, sự kiện 

• Tuân thủ pháp luật, 

tuân thủ các chỉ đạo 

trong công tác phòng 

chống dịch bệnh 

• Hợp tác thúc đẩy sự 

phát triển của kinh 

tế, xã hội, cộng 

đồng: xu hướng tiêu 

dùng xanh, phát triển 

nhựa sinh học & 

công nghiệp hỗ trợ 

 

• Tuân thủ nghiêm túc các chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh của chính phủ, 

chính quyền địa phương trong phòng 

chống dịch bệnh COVID 19 

• Tham gia Hiệp hội Nhựa với vai trò là 

Phó Chủ tịch Hiệp hội, đóng góp ý 

kiến, thúc đẩy sự phát triển của ngành 

nhựa Việt Nam. 

• Tuân thủ các quy định của pháp luật 

trong quá trình vận hành, hoàn thành 

các nghĩa vụ tài chính với ngân sách 

nhà nước. 

• Đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho hệ thống Tập đoàn, 

không ghi nhận ca nhiễm 

bệnh nào. 

• Đóng góp cho việc hoàn 

thiện các tiêu chuẩn về sản 

phẩm xanh tại Việt Nam, 

thúc đẩy xu hướng mới 

trong ngành nhựa: sử dụng 

các sản phẩm nhựa sinh học 

tự phân hủy, thay thế cho 
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Bên liên 

quan 
Gắn kết bên liên quan 

Mối quan tâm, chủ đề 

chính 

Hành động của Tập đoàn năm 2020 Tác động 

các sản phẩm nhựa dùng 

một lần. 

• Không ghi nhận sai phạm 

pháp luật. 

Cộng đồng địa 

phương 

Trao đổi trực tiếp, các hội 

nghị xúc tiến đầu tư, 

chuyến thăm và làm việc 

tại nhà máy, trụ sở kinh 

doanh, chiến dịch truyền 

thông bảo vệ môi trường, 

chương trình đào tạo, 

website 

• Đóng góp cho các 

công tác an sinh xã 

hội, tháo gỡ khó 

khăn của địa phương 

trong dịch bệnh, 

thiên tai 

• Bảo vệ môi trường 

• Công tác đào tạo, 

xây dựng nguồn lao 

động tại địa phương 

• Đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho 

CBCNV Tập đoàn, duy trì hoạt động 

sản xuất kinh doanh bình thường, hạn 

chế tối đa tác động của dịch bệnh 

• Hỗ trợ tài chính, nhân lực cho địa 

phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, 

thiên tai 

• Phối hợp với các trường đại học ở địa 

phương tổ chức các chương trình đào 

tạo nghề, định hướng việc làm 

• Duy trì vận hành hệ thống quản lý môi 

trường theo chuẩn quốc tế ISO tại các 

đơn vị sản xuất, đảm bảo tuân thủ các 

chỉ tiêu an toàn về rác thải, tiếng ồn tại 

các nhà máy 

• Lực lượng CBCNV Tập 

đoàn là 5.172 người, tỷ lệ 

biến động nhân sự thấp 

(<5%). 

• Ủng hộ hơn 31 tỷ đồng bao 

gồm tiền mặt, nhu yếu 

phẩm, thiết bị y tế cho tỉnh 

Hải Dương, hỗ trợ công tác 

phòng chống dịch bệnh 

• Ủng hộ 5000 tấn nhu yếu 

phẩm cho người dân xã 

Triệu Trung, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị - địa 

phương bị ảnh hưởng nặng 

nề do lũ lụt. 
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Bên liên 

quan 
Gắn kết bên liên quan 

Mối quan tâm, chủ đề 

chính 

Hành động của Tập đoàn năm 2020 Tác động 

• Không có sai phạm nào về 

môi trường 

Truyền thông 

báo chí 

Tương tác qua Ban 

truyền thông & Thương 

hiệu, thông cáo báo chí, 

sự kiện truyền thông, 

phỏng vấn, website 

• Các vấn đề về chiến 

lược phát triển bền 

vững, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của 

Tập đoàn, công tác 

phòng chống dịch 

bệnh 

• Xu hướng tiêu dùng 

xanh, nhựa sinh học, 

kinh tế tuần hoàn  

• Kết nối với các cơ quan báo chí, đảm 

bảo các tin tức về hoạt động kinh 

doanh, chiến lược phát triển, công tác 

phòng dịch của Tập đoàn được phản 

ánh, cập nhật một cách khách quan, 

trung thực 

• Phối hợp, hợp tác cũng các đơn vị 

truyền hình thực hiện các chương trình 

phóng sự chuyên sâu, bài phỏng vấn 

ban lãnh đạo Tập đoàn về nhựa sinh 

học, xu hướng tiêu dùng xanh, công 

nghiệp hỗ trợ 

• Thực hiện các thông cáo báo chí, tin 

bài  

• Số lượng tin bài về Tập 

đoàn trên báo chí năm 2020: 

532, trong đó bao gồm các 

kênh đại chúng lớn như 

VTV1, VTV24, Forbes, 

Asia Times 

• Tăng cường nhận thức của 

công chúng về kinh tế tuần 

hoàn, tiêu dùng xanh, công 

nghiệp hỗ trợ 
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Xác định các lĩnh vực trọng yếu 

Trên cơ sở đánh giá tầm quan trọng của các vấn đề trong mức độ quan tâm của các bên và mức độ 

ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Tập đoàn xây dựng ma trận các vấn đề 

trọng yếu nhằm xác định mức độ ưu tiên của các vấn đề, từ đó xây dựng kế hoạch hành động, phân 

bổ nguồn lực đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan.  

Quy trình xác định các vấn đề trọng yếu  

Xác định các vấn đề trọng yếu giúp xác định nội dung trọng tâm phù hợp với chiến lược PTBV đã 

được xây dựng. Quá trình thực hiện đánh giá các vấn đề trọng yếu được Tập đoàn thực hiện theo 

hướng dẫn của GRI Standards. Dựa trên phân tích tác động của hoạt động doanh nghiệp theo các 

khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, chúng tôi xác định các lĩnh vực trọng yếu quy chiếu theo 

GRI Standards, từ đó thông qua tham vấn các bên liên quan, tổng hợp mức độ quan tâm của các 

bên liên quan theo từng lĩnh vực. Cuối cùng, các vấn đề trọng yếu sẽ được tổng hợp trên ma trận, 

dựa trên mức độ quan trọng với các bên liên quan và doanh nghiệp. 

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 

Xác định các lĩnh 

vực PTBV có thể 

ảnh hưởng đến Tập 

đoàn 

Lựa chọn các vấn đề 

trọng yếu được các 

bên quan tâm 

Phân tích ảnh hưởng 

các vấn đề PTBV 

đến Tập đoàn và bên 

liên quan 

Xây dựng ma trận 

các vấn đề trọng yếu 

• Nghiên cứu 

thị trường, 

tổng hợp các 

thông tin 

trong lĩnh 

vực và thị 

trường hoạt 

động; 

• Tham vấn 

các hiệp hội 

ngành; 

• Tham vấn 

khách hàng, 

nhà cung cấp, 

• Lựa chọn các 

lĩnh vực quan 

trọng; 

• Lựa chọn các 

vấn đề trọng 

yếu với Tập 

đoàn 

• Đánh giá ảnh 

hưởng tới các 

bên liên 

quan; 

• Đánh giá ảnh 

hưởng tới 

hoạt động 

của Tập 

đoàn. 

• Xây dựng ma 

trận các vấn 

đề trọng yếu 

• Đánh giá và 

rà soát nội bộ 
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người lao 

động; 

• Qua các buổi 

làm việc với 

chính quyền, 

cơ quan quản 

lý, báo chí. 

Danh sách các vấn 

đề PTBV có thể ảnh 

hưởng đến Tập đoàn 

năm 2020 

Danh sách các lĩnh 

vực trọng yếu được 

phân loại theo 3 khía 

cạnh chính: kinh tế, 

xã hội, môi trường 

Phân tích ảnh hưởng 

các vấn đề PTBV 

đến Tập đoàn và bên 

liên quan 

Ma trận các vấn đề 

trọng yếu 
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Ma trận các vấn đề trọng yếu  

Một câu hỏi thường xuyên được đặt ra trong suốt năm qua đó là tác động/ảnh hưởng của dịch bệnh 

tới doanh nghiệp. Sau quá trình tìm hiểu và đánh giá mức độ quan tâm của các bên liên quan tới 

các vấn đề trọng yếu, Tập đoàn đã rà soát, phân tích và đối chiếu theo tiêu chuẩn GRI Standards. 

Một số các vấn đề mà các bên liên quan có sự quan tâm đặc biệt trong năm qua được Tập đoàn tập 

trung phân tích trong báo cáo như sau: 

Đối với các vấn đề kinh tế 

Sau khi tham vấn, Tập đoàn nhận thấy các bên liên quan có mức độ quan tâm lớn với các vấn đề 

hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiện diện thị trường và tác động kinh tế gián tiếp. Nền kinh tế toàn 

cầu suy giảm đặt ra nhiều thách thức với với cộng đồng doanh nghiệp trong việc duy trì các hoạt 

động sản xuất, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và giữ vững vị thế trên thị trường.  

Đối với các vấn đề xã hội 

Dịch bệnh Covid 19 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội đã càng làm nổi bật vai trò của 

doanh nghiệp trong việc giúp đỡ cộng đồng tháo gỡ các thách thức. Năm 2020, các vấn đề xã hội 

trọng yếu với Tập đoàn, nhận được sự quan tâm của các bên liên quan bao gồm: Lao động, Giáo 

dục và đào tạo, Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng. Đặc biệt, vấn 

đề An toàn và sức khỏe nghề nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp cũng như các 

bên liên quan. 

Đối với các vấn đề môi trường 

Chuyển dịch xanh là trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn. Bởi lẽ đó, các 

vấn đề về môi trường được các bên liên quan hết sức quan tâm. Trong năm 2020, các vấn đề được 

các bên liên quan ưu tiên là: Nước và chất thải, Phát thải và chất thải, Tuân thủ môi trường. 
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Ảnh hưởng của các xu hướng phát triển bền vững tới Tập đoàn 

Dịch bệnh COVID 19 hiện đang là thử thách lớn nhất con người đang phải đối diện, tác động đến 

mọi khía cạnh, không chỉ là tới nền kinh tế mà còn làm thay đổi nhận thức, thói quen của người 

dân toàn cầu. Các vấn đề như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, … chưa từng 

được nhìn nhận một cách nghiêm túc trên phạm vi toàn cầu như vậy. Trong xu hướng phát triển 

bền vững, Tập đoàn An Phát Holdings nhìn nhận lại các xu hướng phát triển bền vững đã và đang 

diễn ra có thể tác động đến chiến lược kinh doanh của Tập đoàn. 

Biến đổi khí hậu  

Biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh, trực tiếp tác động mạnh đến an ninh lương thực toàn cầu, 

gây ra các đợt sóng nhiệt, mưa bão, hạn hán, thiên tai, ngập lụt ở phạm vi rộng hơn, đặc biệt là ở 

các thành phố ven biển, gây thiệt hại nặng nề đến cuộc sống con người và tiếp tục hủy hoại các hệ 

sinh thái. Theo báo cáo mới được công bố của Viện Toàn cầu Mckinsey, do tác động của Biến đổi 

khí hậu, các nước Đông Nam Á sẽ tổn thất khoảng 8%-13% GDP mỗi năm cho đến năm 2050. 

Biến đổi khí hậu rõ ràng đe doạ tới việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và các mục tiêu 

phát triển bền vững của Việt Nam nếu chúng ta không có một kế hoạch tổng thể để thích ứng với 

Biến đổi khí hậu với tầm nhìn dài hạn. 

Tăng nồng độ khí CO2 là một trong những nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu là. Do đó, giải 

pháp được đưa ra là tăng cường sử dụng các loại vật liệu sinh học, giảm sử dụng năng lượng hóa 

thạch để giảm thải CO2Trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn, lĩnh vực nhựa sinh học 

được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu, và đây là hướng đi đúng đắn khi. xu thế chuyển 

dịch sử dụng các loại nguyên liệu và sản phẩm xanh là không thể đảo ngược.  Theo báo cáo 

Environmental impact assessment of six starch plastics focusing on wastewater-derived starch and 

additives, việc thay thế 1kg nguyên vật liệu gốc dầu truyền thống bằng 1kg nguyên liệu PBAT 

giúp cắt giảm ~1,1kg CO2. Như vậy khi nhà máy sản xuất PBAT với công suất 30.000 tấn/năm 

của Tập đoàn đi vào hoạt động sẽ giúp cắt giảm 33.000 tấn CO2, tương đương với khả năng hấp 

thụ CO2 của 165.000 ha rừng (gấp 5 lần diện tích rừng quốc gia Cúc Phương).  
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Ô nhiễm trắng 

Hiện nay, rác thải nhựa thải ra môi trường đang từng ngày, từng giờ tàn phá, hủy diệt môi trường 

sống của con người và cả thế giới động vật đặc biệt là sinh vật biển. Hơn 9,1 tỷ tấn rác thải nhựa 

đang tích tụ trên Trái đất. Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia hàng đầu phải chịu trách nhiệm cho 

khoảng 13 triệu tấn nhựa được thải ra đại dương/năm.  

Nhận thức được việc không kiểm soát rác thải nhựa truyền thống sẽ gây hại nghiêm trọng tới môi 

trường tự nhiên và sức khỏe của con người, từ những năm đầu thế kỷ 20 tới nay, đã có 112 quốc 

gia trên thế giới quy định cấm sử dụng các loại sản phẩm nhựa không phân hủy sinh học. Ở Việt 

Nam, Chính phủ đã cam kết cao trong việc loại bỏ các rác thải nhựa. 

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, con người đã có thể tổng hợp các chất hóa học từ các 

chế phẩm gốc thực vật có cơ lý tính tương tự và thay thế cho các PE, PP gốc hóa dầu. Các sản 

phẩm sản xuất từ các vật liệu sinh học này được gọi là sản phẩm nhựa sinh học phân hủy hoàn 

toàn (bioplastics), có khả năng phân hủy 100% trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng trong 

điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy, xu hướng tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, các sản 

phẩm nhựa truyền thống sử dụng 1 lần sẽ dần được thay thế bằng các sản phẩm bio-plastics. Do 

đó nhu cầu các sản phẩm này sẽ tăng cao trong những năm tới đây.  

Nắm bắt được xu thế này, từ một đơn vị 100% xuất khẩu thị trường nước ngoài, trong những năm 

gần đây Tập đoàn đã tạo dựng được tiếng vang ở thị trường nội địa. Hướng tới mục tiêu kinh doanh 

phát triển xanh, Tập đoàn đã từng bước khẳng định định hướng của mình là đúng đắn với xu thế 

của thế giới. Sản phẩm bao bì sinh học phân hủy hoàn toàn đã khẳng định được vị thế tại các thị 

trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật… từ năm 2015 và từ năm 2018 đã được giới thiệu với 

người tiêu dùng trong nước.  

Tuy nhiên, hiện nay việc sản xuất các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn tại Việt Nam phụ 

thuộc hoàn toàn vào các nguyên vật liệu nhập khẩu. Vì vậy, nhu cầu tự chủ về nguyên vật liệu sinh 

học phân hủy hoàn toàn trở lên cần thiết, cấp bách. Việc đầu tư xây dựng nhà máy PBAT của Tập 

đoàn sẽ giúp Tập đoàn và các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn khác 

của Việt Nam giảm phụ thuộc vào thị trường nhập khẩu; gia tăng cơ hội thâm nhập thị trường sản 

phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn của thế giới; thúc đẩy ngành công nghiệp nhựa Việt Nam theo 

hướng thân thiện với môi trường, góp phần vào thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh vì mục tiêu 

phát triển bền vững quốc gia.  
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Định hướng chiến lược  

TẬP ĐOÀN NHỰA CÔNG NGHỆ CAO VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG HÀNG 

ĐẦU ĐÔNG NAM Á 

• Ưu tiên lĩnh vực trọng tâm là nguyên vật liệu và sản phẩm phân hủy sinh học hoàn toàn. 

Tập trung mở rộng các sản phẩm công nghệ cao và thân thiện với môi trường, hướng tới 

đến năm 2024 doanh thu từ bao bì sinh học đóng góp 50% trong doanh thu từ bao bì; tự 

chủ nguồn nguyên liệu sinh học tự hủy PBAT và ghi danh Top 4 nhà cung cấp PBAT hàng 

đầu thế giới; 

• Đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, tiên phong về công nghệ, tăng cường tự 

động hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh; 

• Kế thừa và phát huy các giá trị cốt lõi, bồi đắp và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp; 

• Hoàn thiện mô hình quản trị tiên tiến, áp dụng theo các chuẩn mực quốc tế; 

• Đảm bảo minh bạch, hiệu quả, thận trọng về tài chính, bảo vệ lợi ích cổ đông; 

• Hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với các mục tiêu phát triển bền vững. 

 

Lộ trình chiến lược  

Giai đoạn 1 

2002 - 2017 

Tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nhựa bao bì, khẳng định vị thế là nhà 

sản xuất bao bì màng mỏng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. 

Giai đoạn 2 

2017 - 2020 

Hoàn thiện hệ sinh thái Tập đoàn, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh 

ngành nhựa. 

Giai đoạn 3 

2020 - 2025 

Chuyển đổi xanh và công nghệ cao: hoàn thiện chuỗi giá trị xanh 

thông qua tự chủ nguyên vật liệu sinh học phân hủy hoàn toàn, mở 

rộng danh mục và thị trường các sản phẩm nhựa sinh học phân hủy 

hoàn toàn. Phát triển lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và 

công nghiệp hỗ trợ. 
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Định hướng chiến lược kinh doanh các lĩnh vực 

Nguyên vật liệu và sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn 

• Đưa nhà máy sản xuất chất dẻo sinh học phân hủy hoàn toàn PBAT với công suất 30.000 

tấn PBAT/năm đi vào hoạt động, đảm bảo tự chủ nguồn nguyên vật liệu sinh học và ghi 

tên vào Top 4 nhà cung cấp PBAT lớn nhất thế giới; 

• Nghiên cứu và phát triển, sản xuất thương mại mở rộng danh mục các sản phẩm sinh học 

phân hủy hoàn toàn; 

• Chiếm lĩnh các thị trường chiến lược như châu Âu, Mỹ, Việt Nam; duy trì vị thế dẫn đầu 

và tiên phong trong thị trường nhựa sinh học; 

• Liên tục nâng cao chất lượng của các sản phẩm, tối ưu hóa quá trình sản xuất, công thức 

nguyên vật liệu để giảm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng.  

Bao bì 

• Giữ vững vị thế nhà sản xuất bao bì hàng đầu khu vực Đông Nam Á; 

• Tiếp tục mở rộng thị trường bao bì, bao gồm bao bì màng mỏng truyền thống và bao bì 

công nghiệp; đẩy mạnh xuất khẩu tới các thị trường chiến lược, chạy tối đa công suất 

120.000 tấn bao bì/năm; 

• Tối ưu hóa danh mục sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm có biên lợi nhuận cao; 

• Vận hành và quản trị hệ thống sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất 

lượng, môi trường và an toàn thực phẩm ISO 14001, ISO 22000, ISO 9001; 

Công nghiệp hỗ trợ và nhựa xây dựng 

• Giữ vững vị thế đầu tàu về công nghiệp hỗ trợ tại miền Bắc Việt Nam; 

• Đa dạng hóa khách hàng và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; tận dụng, nắm bắt làn sóng 

chuyển dịch sản xuất của các doanh nghiệp FDI sang Việt Nam và sự bùng nổ của khu vực 

chế biến – chế tạo trong nước; 

• Tăng cường hợp tác với các khách hàng hiện hữu là các nhà sản xuất ô tô, xe máy, điện 

thoại hàng đầu thế giới, tận dụng cơ hội từ chính sách tăng tỷ lệ nội địa hóa và ưu tiên phát 

triển công nghiệp hỗ trợ của chính phủ; 

• Mở rộng đầu tư mảng khuôn đúc cơ khí chính xác có hàm lượng công nghệ cao, tận dụng 

thế mạnh với hệ thống máy móc được đầu tư bài bản, đội ngũ nhân sự kinh nghiệm nhiều 

năm trong ngành và quan hệ hợp tác sẵn có với các nhà sản xuất lớn; 

• Đẩy mạnh xuất khẩu với các sản phẩm nhựa xây dựng như tấm ốp sàn, tường, chiếm lĩnh 

thị trường Mỹ nhiều tiềm năng tăng trưởng. 
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Nguyên vật liệu ngành nhựa 

• Giữ vững vị thế Top 2 nhà sản xuất hạt nhựa phụ gia và Top 2 nhà cung cấp hạt nhựa PE,PP 

tại Việt Nam; 

• Tối ưu hóa chính sách bán hàng, quản lý công nợ, cơ cấu khách hàng đối với hoạt động 

thương mại hạt nhựa, tập trung tăng cường hiệu quả hoạt động; 

• Mở rộng thị trường các sản phẩm phụ gia hạt nhựa, hạt nhựa phụ gia PE, PP, tập trung khai 

thác các thị trường chiến lược, nhiều tiềm năng tăng trưởng và có lợi thế cạnh tranh; 

• Tối ưu hóa danh mục sản phẩm, tập trung phát triển các mã sản phẩm có biên lợi nhuận 

cao, nhiều tiềm năng tăng trưởng; 

• Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, tối ưu hóa công thức nguyên vật liệu, quy trình 

sản xuất để giảm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng, tăng năng suất sản xuất. 

Bất động sản khu công nghiệp 

• Khai thác phần còn lại Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (An Phát Complex) trong 

nửa đầu năm 2021; 

• Hoàn thiện mô hình khu công nghiệp một cửa, phát triển các dịch vụ hỗ trợ tối đa cho 

khách hàng; 

• Khai thác thương mại Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 (trước đây là Khu công 

nghiệp Quốc Tuấn An Bình) giai đoạn 1 với diện tích 180ha trong năm 2021, ưu tiên các 

khách hàng thuộc ngành công nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo, không gây ô nhiễm môi 

trường; 

• Xây dựng và phát triển quỹ đất khu công nghiệp diện tích hơn 2,000 ha đến năm 2030. 
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Định hướng chiến lược hoạt động quản trị 

Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành, áp 

dụng các thông lệ quản trị tiên tiến của quốc tế. Đồng thời cải tiến và tối ưu hóa cơ chế hoạt động, 

phối hợp của công ty mẹ và các công ty thành viên, giữa các khối kinh doanh, nhằm tăng cường 

hiệu quả hoạt động, duy trì tính linh hoạt, sẵn sàng phục vụ cho sự phát triển mở rộng của Tập 

đoàn. 

Tập đoàn đẩy mạnh công tác quản trị theo định hướng chuẩn hóa và tối ưu hóa các quy trình phối 

hợp, tiêu chuẩn, tiếp tục tinh gọn bộ máy, tăng năng suất, hiệu quả công việc, tăng cường áp dụng 

công nghệ thông tin – kỹ thuật để tạo ra những bước tiến bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Hệ thống kiểm soát, quản trị rủi ro được tăng cường, đảm bảo tính tuân thủ được thực thi trên toàn 

hệ thống Tập đoàn. 

Văn hóa doanh nghiệp được xác định là nhân tố cốt lõi để tạo nên khối đoàn kết Tập đoàn. Kế thừa 

và phát huy những giá trị cốt lõi, Tập đoàn xây dựng kế hoạch chú trọng hơn nữa để bồi đắp, quảng 

bá văn hóa doanh nghiệp, giúp văn hóa được thấm nhuần, thực thi. Tập đoàn tin rằng với định 

hướng chiến lược đúng đắn, sự cống hiến, nhiệt huyết và tinh thần học hỏi, không ngại khó của 

tập thể mang bộ gen người An Phát sẽ đưa Tập đoàn vững bước trên hành trình hiện thực hóa mục 

tiêu kinh doanh, khẳng định vị thế Tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường 

hàng đầu khu vực. 

Định hướng chiến lược hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Con người là tài sản giá trị nhất của doanh nghiệp. Với phương châm đó, Tập đoàn chú trọng đến 

công tác xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng, nhiệt huyết. Sự lớn mạnh của Tập đoàn đòi hỏi lực 

lượng nhân sự phải luôn ổn định, không ngừng tăng cường chất lượng, nâng cấp trình độ để đáp 

ứng yêu cầu cao hơn của hệ thống. Bởi lẽ đó, Tập đoàn thiết kế các chương trình đào tạo và phát 

triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo nguồn, các chương trình đào tạo về chuyên môn, kỹ năng làm việc 

cho khối văn phòng với sự tham gia đào tạo là các chuyên gia trong ngành, các đơn vị đào tạo uy 

tín và đội ngũ giảng viên nội bộ. Khối sản xuất tham gia các chương trình đào tạo về quy trình sản 

xuất, đào tạo sửa lỗi… để hoàn thiện, nâng cao năng lực tay nghề và trình độ chuyên môn.  

Định hướng chiến lược hoạt động nghiên cứu và phát triển 

Với định hướng trở thành Tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường, công nghệ 

được xác định là nhân tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh cho Tập đoàn trên trường quốc tế. Tập 

đoàn đầu tư tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi, tiên tiến, phục vụ các mục tiêu 

dài hạn về đầu tư, phát triển, nâng cấp công nghệ và cải tiến sản xuất. Tập đoàn xây dựng, quản 

lý, kiểm soát hoạt động của các phòng công nghệ, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu thuộc 

các đơn vị thành viên và Tập đoàn. Hệ thống quản lý các nghiên cứu, đăng ký thương hiệu, bản 
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quyền, mua bán các sở hữu trí tuệ, chứng chỉ, cấp phép và hồ sơ chuyển giao công nghệ phục vụ 

mục tiêu phát triển công nghệ dài hạn được xây dựng và hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp, tối 

ưu. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo về khoa học, kỹ thuật, công nghệ và sản phẩm được triển 

khai một cách bài bản, đầy đủ, kịp thời phục vụ nhu cầu của các đơn vị thành viên. 
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CHƯƠNG 3: BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 

NĂM 2021 

- Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2020 và triển vọng kinh tế năm 2021 

- Ngành nhựa năm 2020 và triển vọng năm 2021 

- Công tác ứng phó dịch bệnh COVID-19 tại Tập đoàn 

- Kết quả hoạt động năm 2020 

- Kế hoạch hoạt động năm 2021 
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Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2020 và triển vọng kinh tế năm 2021 

Kinh tế thế giới 

Đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã khiến bức tranh kinh tế thế giới năm 

2020 hết sức u ám. Trong nửa cuối năm 2020, các nền kinh tế có xu hướng phục hồi sau khi các 

quốc gia nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Tuy 

nhiên nhìn chung, năm 2020 vẫn là một năm suy thoái của kinh tế toàn cầu với mức sụt giảm GDP 

ở mức 4,4% theo IMF. 

Năm 2021, theo tổ chức OECD, đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục gây thiệt hại đáng kể cho các nền 

kinh tế. Với những tiến bộ đạt được trong phát triển vắc xin, kinh tế thế giới sẽ thoát khỏi khủng 

hoảng, tuy vẫn còn nhiều rủi ro trong ngắn hạn. và tốc độ phục hồi sẽ không giống nhau giữa các 

quốc gia trong hai năm tới. GDP được dự báo phục hồi tăng trưởng ở mức 4,2% vào năm 2021 và 

3,7% năm 2022. Đến cuối năm 2021, GDP toàn cầu sẽ ở mức trước khủng hoảng nhờ phục hồi 

kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc. 

Kinh tế Việt Nam 

(Nguồn: Tổng Cục Thống kê) 

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn được coi là điểm sáng trong khu vực và trên thế giới. 

Những thành công của chính phủ trong việc kiểm soát dịch bệnh đã giúp duy trì đà tăng của nền 

kinh tế. Tăng trưởng GDP đạt 2,91%, mức thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020, nhưng nằm trong 

nhóm nước tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, 

đóng góp 13,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53%; khu vực dịch vụ 

tăng 2,34%, đóng góp 33,5% vào tốc độ tăng GDP của cả nước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 

hàng hóa năm 2020 ước đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước, trong đó kim ngạch xuất 

khẩu hàng hóa đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỷ USD, tăng 3,6%. 

Năm 2020, Việt Nam xuất siêu 19,1 tỷ USD. Dưới tác động của dịch bệnh, tình hình thu hút đầu 
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tư nước ngoài vào Việt Nam cũng bị ảnh hưởng với tổng mức vốn đầu tư năm 2020 đạt 28,5 tỷ 

USD giảm 25% so với năm 2019.  

Năm 2021, trên đà hồi phục của kinh tế thế giới, Việt Nam sẽ tăng tốc mạnh mẽ hơn với mục tiêu 

tăng trưởng GDP chính phủ đặt ra là 6,5%. Với bệ đỡ từ thể chế chính trị-xã hội ổn định, các nguồn 

lực quan hệ quốc tế được mở rộng nhờ các Hiệp định thương mại quan trọng như EVFTA, Hiệp 

định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và 

Vương quốc Anh (UKVFTA),… và dòng vốn FDI tăng mạnh trở lại nhờ chuyển dịch đầu tư, Việt 

Nam được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế 

giới. 
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Ngành nhựa và nhựa sinh học năm 2020 và triển vọng năm 2021 

Ngành nhựa sinh học thế giới 

Nhựa sinh học hiện chỉ chiếm khoảng 1% trong số hơn 368 triệu tấn nhựa được sản xuất hàng 

năm. Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường gia tăng nhanh chóng và sự xuất hiện của nhiều các ứng 

dụng sản phẩm nhựa sinh học tiên tiến hơn, thị trường nhựa sinh học đang có những bước phát 

triển mạnh mẽ theo cả chiều rộng và chiều sâu. Vượt qua những thách thức từ đại dịch, triển vọng 

tăng trưởng của ngành được dự báo khả quan với tốc độ tăng trưởng toàn cầu ước tính đạt 36% 

trong vòng 5 năm tới. Năng lực sản xuất toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ 2,1 triệu tấn năm 2020 

lên khoảng 2,9 triệu tấn vào năm 2025.  

Sản lượng nhựa sinh học toàn cầu giai đoạn 2020-2025 (Tấn) 

Nguồn: European Bioplastics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các giải pháp nhựa sinh học hiện đã gần như có thể thay thế hoàn toàn cho các nguyên liệu nhựa 

truyền thống và các ứng dụng sản phẩm tương ứng. Bao bì vẫn là lĩnh vực đầu ra lớn nhất của 

nhựa sinh học với sản lượng tiêu thụ chiếm gần 47% trong tổng số nhựa sinh học được sản xuất 

trên toàn cầu năm 2020. Tuy nhiên, nhựa sinh học ngày càng được sử dụng nhiều trong các lĩnh 

vực khác, đặc biệt trong ngành hàng tiêu dùng và nông nghiệp.  

Động lực tăng trưởng của ngành 

1- Nhựa sinh học đưa ra giải pháp giải quyết mâu thuẫn giữa các lợi ích môi trường và ảnh 

hưởng môi trường của nhựa. Các phân tích về vòng đời sản phẩm chỉ ra rằng sử dụng nhựa 

sinh học có thể làm giảm đáng kể lượng Co2 thải ra so với nhựa truyền thống. Nhựa sinh 

học có tác động tích cực góp phần giải quyết các vấn đề phát triển bền vững như biến đổi 

khí hậu, rác thải nhựa. 
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2- Các chính phủ nâng cao ý thức về các vấn đề phát triển bền vững, quyết liệt hơn trong điều 

chỉnh và áp dụng khung pháp lý theo hướng khuyến khích tiến bộ và tăng trưởng bền vững. 

Hiện đã có 112 quốc gia trên thế giới quy định cấm hoặc hạn chế sử dụng các loại sản phẩm 

nhựa không phân hủy sinh học. 

3- Người tiêu dùng và các nhà sản xuất cuối cùng có nhận thức cao về các vấn đề môi trường. 

Xu hướng tiêu dùng bền vững là không thể đảo ngược với cộng đồng người tiêu dùng và 

các nhà sản xuất cuối cùng. 

4- Các Tập đoàn hóa chất, Tập đoàn sản xuất sản phẩm nhựa có thể đưa ra giải pháp thay thế 

tối ưu cho các sản phẩm nhựa truyền thống. 

(Làm highlight box ở cuối trang  

    Theo tổ chức European Bioplastics, vật liệu được xác định là nhựa sinh học - bioplastics  nếu (1) 

có nguồn gốc sinh học - biobased, và/hoặc (2) có thể phân hủy sinh học - biodegradable. Nguồn gốc 

sinh học được hiểu là vật liệu có nguồn gốc từ sinh khối (thực vật) như ngô, mía,..... Khả năng phân 

hủy sinh học là khả năng có thể phân hủy thành các thành phần nước, CO2 và sinh khối dưới tác 

dụng của môi trường và vi sinh vật. Nhựa sinh học được chia làm 3 nhóm: 

• Phân hủy sinh học, nguồn gốc sinh học (biodegradable bio-based) 

• Phân hủy sinh học, nguồn gốc hóa thạch (biodegradable fossil-based) 

• Không phân hủy sinh học, nguồn gốc sinh học (non-biodegradable bio-based) 
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Ngành nhựa Việt Nam 

Năm 2020 vượt qua thách thức của đại dịch, doanh thu của ngành nhựa Việt Nam vẫn duy trì đà 

tăng trưởng ở mức 10,9% so với năm 2019 với tổng doanh thu khoảng 22,18 tỷ USD. Kim ngạch 

xuất khẩu năm 2020 đạt 3,65 tỷ USD, nhưng mức tăng 6,3% so với cùng kỳ năm chỉ bằng một nửa 

so với năm 2019. Túi nhựa vẫn là sản phẩm được xuất khẩu lớn nhất của trong cơ cấu xuất khẩu 

sản phẩm nhựa Việt Nam với kim ngạch chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu nhựa, tăng 2,1% 

so với năm 2019. 

 

Năm 2020 Mỹ vượt qua Nhật Bản trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của sản phẩm nhựa Việt 

Nam, chiếm 30% trị giá xuất khẩu trong năm 2020. Xuất khẩu tới Mỹ tăng mạnh chủ yếu do tăng 

xuất khẩu sản phẩm sàn nhựa dùng trong xây lắp. 

Dư địa tăng trưởng của ngành nhựa Việt Nam được đánh giá còn nhiều do chỉ số tiêu thụ nguyên 

liệu nhựa bình quân đầu người của Việt Nam còn tương đối thấp so với các nước trong khu vực 

như Thái Lan, Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người, thị 

trường mới từ ưu đãi các Hiệp định tự do thương mại (FTA, EVFTA, RCEP) cũng như tăng trưởng 

xây dựng dân dụng, hạ tầng được cho là động lực tăng trưởng của ngành nhựa Việt Nam trong các 

năm tới. Tuy nhiên ngành nhựa Việt Nam hiện vẫn còn những rào cản hạn chế sự phát triển của 

ngành, đó là phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu (hiện trong nước mới tự chủ được 10-15% 

nguyên liệu), số lượng mẫu mã, chủng loại sản phẩm còn đơn điệu, chưa có nhiều sản phẩm có giá 

trị gia tăng. Đồng thời cuộc cách mạng xanh trong ngành công nghiệp nhựa diễn ra mạnh mẽ, thúc 

đẩy chuyển dịch sang các vật liệu và sản phẩm nhựa sinh học thân thiện với môi trường. 
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Chuyển dịch xanh tại Việt Nam  

Việt Nam hiện đứng thứ 4 trên thế giới về lượng rác thải nhựa ra biển, với 0,28 - 0,73 triệu tấn mỗi 

năm (tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa xả ra biển của thế giới). Thống kê bình quân, mỗi 

hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi nilon/tháng. Đây là một gánh nặng cho môi trường, thậm chí 

còn dẫn đến thảm họa ô nhiễm trắng. Bởi lẽ đó, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt trong 

việc phòng chống rác thải nhựa. Phát biểu tại phiên họp về khí hậu môi trường tại Hội nghị thượng 

đỉnh G20 ngày 29/6/2019 ở Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các cấp các 

ngành, đoàn thể và toàn xã hội thực hiện phương châm: “nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người 

người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa, xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa; phấn đấu 

đến năm 2021 các cửa hàng, các chợ, các siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; 

đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần”. Việt Nam cũng đã tham gia Tuyên 

bố Bangkok về chống lại rác thải nhựa đại dương được đưa ra trong Hội nghị cấp cao ASEAN lần 

thứ 34. 

Trong bối cảnh tái chế chất thải nhựa của Việt Nam còn chưa phát triển, một trong những giải 

pháp khả thi được đưa ra là xây dựng thói quen tiêu dùng xanh. Các nhà sản xuất, người tiêu dùng 

được khuyến khích sử dụng nguyên liệu và sản phẩm nhựa sinh học thân thiện với môi trường, có 

khả năng phân hủy sinh học. Như vậy, với khả năng công nghệ cùng chính sách cấm sử dụng đồ 

nhựa dùng một lần, xu hướng chuyển dịch từ nhựa truyền thống sang nhựa tự hủy sinh học là rõ 

ràng và không thể đảo ngược, cả ở Việt Nam và toàn thế giới 
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Công tác ứng phó dịch bệnh COVID-19 tại Tập đoàn 

Khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) từ cuối năm 2019, dịch Covid-19 đã quét qua tất cả các châu 

lục. Tính đến 0 giờ ngày 31-12-2020, đã có hơn 82,4 triệu người mắc Covid-19, trong đó 1,8 triệu 

người đã tử vong.  Đại dịch Covid-19 di chuyển nhanh chóng theo các trục chính của thương mại 

toàn cầu, gây tổn thương nghiêm trọng cho các nền kinh tế. 

Tại Việt Nam, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, thống nhất chỉ đạo xuyên suốt của các cấp 

ủy Đảng, Chính phủ và sự nỗ lực triển khai của chính quyền các cấp xuyên suốt các giai đoạn, 

Việt Nam đã kiểm soát tốt được dịch bệnh cho dù vị trí địa lý rất gần Trung Quốc, dân số đông 

với gần 100 triệu người và hệ thống y tế còn thua kém các nước phát triển. Tính đến ngày 

31/12/2020, Việt Nam ghi nhận 1.465 bệnh nhân COVID-19, trong đó đã chữa khỏi 1.325 bệnh 

nhân và số ca tử vong là 35 ca. 

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tập đoàn An Phát Holdings đã trển khai các 

hành động nhanh chóng và quyết đoán với mục tiêu tối quan trọng: “An toàn cho người lao động, 

An toàn cho sản xuất”. Đặc biệt việc tỉnh Hải Dương – địa phương là trụ sở của nhiều công ty 

thành viên, nơi tập trung nhiều nhà máy với hàng nghìn CBCNV của Tập đoàn đang lao động và 

sản xuất trở thành tâm điểm của cả nước sau khi phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 

đã càng đặt ra những thách thức cho Ban lãnh đạo. Nhờ sự đồng lòng, quyết tâm của tất cả cán bộ 

nhân viên, và sự chuẩn bị đầy đủ phương án đối phó và lên kịch bản kĩ càng cho các tình huống 

phát sinh nên tới nay, Tập đoàn chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh nào, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra 

ổn định, đáp ứng các đơn hàng.  

Tập đoàn đã triển khai các biện pháp ứng phó đồng bộ, triệt để tại tất cả các nhà máy, văn phòng 

trên cả nước tại Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Yên Bái, Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh… 

- Rà soát lịch trình, lập danh sách các nhân viên và người tiếp xúc liên quan tới các ca nghi 

lây nhiễm, khoanh vùng và quán triệt cách ly theo quy định phòng chống dịch bệnh. 

- Thực hiện hàng loạt các biện pháp phòng chống đảm bảo an toàn đồng bộ như: đo thân 

nhiệt hàng ngày, trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa khô sát khuẩn tại từng văn phòng, 

nhà máy làm việc, phân chia thành nhiều ca ăn cho CBNV để tránh mật độ tập trung đông 

người, khuyến nghị nhân viên không ăn bên ngoài khu vực văn phòng làm việc, tạm dừng 

tất cả các hoạt động tập trung, trừ một số trường hợp đặc biệt quan trọng, chuyển sang hình 

thức làm việc trực tuyến trong từng thời kì… 

- Phun thuốc khử trùng tại toàn bộ khu vực làm việc của hơn 5.000 CBNV tại tất cả các địa 

bàn trên toàn quốc, bao gồm: Hà Nội, Tp. HCM, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Hải 

Phòng… 100% CBNV đều đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn 

tay tại nơi làm việc, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ cho tất cả CBCNV. 
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- Thành lập Ban Phòng chống dịch bệnh tại tất cả các Công ty, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, nhà máy… của Tập đoàn để rà soát, theo dõi sát sao công tác phòng chống dịch bệnh 

trong Tập đoàn, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao tinh 

thần, củng cố ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Ngày tháng Hành động 

31/01/2020 Ban hành thông báo phòng chống dịch bệnh trên toàn Tập đoàn 

04/02/2020 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp 

06/02/2020 Thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

09/03/2020 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

10/03/2020 Thông báo các kịch bản phòng chống dịch bệnh 

26/03/2020 Thông báo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

30/03/2020 Chỉ thị chủ động biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

18/05/2020 Thông báo duy trì các biện pháp phòng dịch COVID 19 

19/05/2020 Chỉ thị ứng phó các sự cố, tình huống khẩn cấp tại Tập đoàn 

29/07//2020 Chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

14/08/2020 Thông báo hướng dẫn quy trình phối hợp và xử lý thông tin khi phát hiện 

ca tiếp xúc, nghi nhiễm, ca nhiễm tại Tập đoàn. 

17/2/2021 -

28/2/2021 

Triển khai xét nghiệm COVID-19 cho tất cả các cán bộ công nhân viên 

tại vùng dịch, đảm bảo an toàn cho hệ thống sau nghỉ Tết. 
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Kết quả hoạt động năm 2020 

Kết quả kinh doanh hợp nhất  

Chỉ tiêu Kế hoạch 

2020 

Thực hiện 

2020 

Tỷ lệ đạt kế 

hoạch  

So với cùng kỳ 

2020/2019 

Doanh thu thuần  

(tỷ đồng) 

12.000 8.485 
71% -11% 

LNST (tỷ đồng) 650 242 37% -66% 

  

Năm 2020, doanh thu thuần đạt 8.485 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 242 tỷ đồng, giảm 11% và 

66% so với cùng kỳ 2019, hoàn thành 71% và 37% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Kết quả kinh 

doanh hợp nhất sụt giảm so với năm 2019 và không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm do các 

nguyên nhân chính: giá hạt nhựa giảm trong nửa đầu năm, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến 

ngành công nghiệp hỗ trợ, và không ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ bán BĐS công nghiệp. 

 

Kết quả kinh doanh theo các lĩnh vực kinh doanh  

Mảng bao bì duy trì tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh, khẳng định vị trí nhà sản xuất bao 

bì hàng đầu khu vực  

Mảng sản xuất bao bì được thực hiện bởi công ty con CTCP Nhựa An Phát Xanh và CTCP Nhựa 

và Bao bì An Vinh. Năm 2020, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cầu bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng do giãn cách xã hội và dịch bệnh, Tập đoàn vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng 

tại hoạt động sản xuất bao bì. Sản lượng bán bao bì đạt 102.758 tấn, tăng trưởng 7% so với cùng 

kỳ 2019, bao gồm bao bì màng mỏng và bao bì công nghiệp được hợp nhất từ nửa cuối năm 2020. 

Trong đó sản lượng bán bao bì màng mỏng đạt 99.267 tấn, tăng trưởng 4% so với cùng kỳ 2019. 

Nhờ hợp nhất thêm mảng bao bì công nghiệp, năng lực sản xuất của mảng bao bì được nâng lên 

120.000 tấn/năm, đảm bảo duy trì tăng trưởng cho mảng bao bì trong các năm tới.  

4511 4207

707
87 21

3361

4958

72 102 3

Thương mại hạt nhựa Bán thành phẩm Bán nhà xưởng, cho 

thuê đất và hạ tầng 

KCN

Dịch vụ Khác

Cơ cấu tổng doanh thu theo lĩnh vực (tỷ đồng)

2019

2020
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Đặc biệt, xu thế chuyển dịch xanh diễn ra nhanh chóng trong đại dịch, các sản phẩm bao bì tự hủy 

của Tập đoàn tăng trưởng cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong đó, thị trường xuất khẩu 

tăng từ 5 nước lên 20 nước, bao gồm các thị trường khó tính nhất như: Mỹ, Canada, Nhật Bản và 

nhiều nước Châu Âu. 

Giữ vững vị thế trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ 

Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Tập đoàn bao gồm các sản phẩm nhựa kỹ thuật và khuôn đúc, 

được triển khai bởi CTCP Nhựa Hà Nội (HSX: NHH) và các công ty con của NHH. Do các đợt 

giãn cách xã hội, một số khách hàng lớn của NHH bị gián đoạn sản xuất trong nửa đầu năm 2020, 

dẫn đến ảnh hưởng giảm đơn hàng của NHH trong năm. Sản lượng bán nhựa kỹ thuật năm 2020 

đạt 93 triệu chiếc, tăng 4% so với cùng kỳ. Sản lượng bán khuôn năm 2020 đạt 70 chiếc, tương 

đương năm 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NHH năm 2020 đạt 112 tỷ đồng, tăng 98% so 

với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp ở mức 16,1%, cải thiện đáng kể do triển khai hiệu quả các chính 

sách tiết giảm chi phí, tối ưu danh mục sản phẩm và tăng năng suất lao động.  

Vượt qua những thách thức của dịch bệnh, Tập đoàn vẫn đạt được những bước tiến trong ngành 

công nghiệp hỗ trợ. Tháng 2 năm 2020, Tập đoàn được UBND tỉnh Hải Dương, Bộ Công thương 

và Samsung Việt Nam lựa chọn là đầu tàu phát triển công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Hải Dương. Cũng 

trong năm 2020, Công ty sản xuất khuôn mẫu chính xác VMC đã hoàn thành chương trình cải tiến 

của Bộ Công thương và Samsung Việt Nam, trở thành công ty đầu tiên tăng được 2 bậc cải thiện 

năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng trong chương trình cải tiến của Samsung. Các công ty 

con trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đều đã hoàn thành mục tiêu kép, vừa duy trì hoạt động sản 

xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho lực lượng CBCNV. 
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Lĩnh vực sản xuất và thương mại nguyên vật liệu ngành nhựa 

Hoạt động trong lĩnh vực nguyên vật liệu ngành nhựa thực hiện thông qua sản xuất hạt nhựa phụ 

gia, phụ gia ngành nhựa (CTCP An Tiến Indusries- HII) và thương mại hạt nhựa (CTCP An Thành 

Bicsol - ATT và CT TNHH An Thành Bicsol Singapore – ATS là 2 công ty con của HII). Doanh 

thu thuần hợp nhất của HII năm 2020 đạt 4.083 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019, trong 

đó, mảng thương mại đóng góp 3.347 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và mảng sản xuất đóng 

góp 604 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Dịch Covid-19 không ảnh hưởng nhiều đến sản lượng 

sản xuất và thương mại nguyên vật liệu ngành nhựa, trong đó sản lượng bán filler và bột đá đạt 

103 nghìn tấn, tăng 8% so với cùng kỳ, sản lượng thương mại hạt nhựa giảm nhẹ 2% so với cùng 

kỳ. Doanh thu giảm là do giá nguyên liệu nhựa thế giới giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020. Lợi 

nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 của HII đạt 53 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2019. 

Biên lợi nhuận gộp được cải thiện do tối ưu hóa các chính sách bán hàng, quản lý tồn kho hiệu 

quả, chọn lọc khách hàng, quản trị dòng tiền. 

Mở rộng khai thác bất động sản khu công nghiệp  

Do dịch bệnh COVID-19 đã gây khó khăn cho việc khách hàng đến thăm và làm việc tại khu công 

nghiệp, năm 2020, lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp chỉ ghi nhận 72 tỷ đồng từ cho thuê nhà 

xưởng và không phát sinh doanh thu bán đất và nhà xưởng. Đây là nguyên nhân dẫn đến đóng góp 

của lĩnh vực này trong năm 2020 giảm so với cùng kỳ 2019. Tuy không ghi nhận nhiều doanh thu 

và lợi nhuận, lĩnh vực này vẫn ghi nhận những kết quả khả quan khi tìm kiếm thêm được các khách 

hàng mới, nâng tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp An Phát Complex lên gần 90%, là tiền đề đóng góp 

cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021. 

Đồng thời, năm 2020 Tập đoàn đảm bảo tiến độ triển khai khu công nghiệp mới – KCN Kỹ thuật 

cao An Phát 1 (trước đây KCN Quốc Tuấn - An Bình) với tổng diện tích 180ha và diện tích thương 

mại là 130ha. Ngày 5/3/2021, KCN đã nhận được giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án, với chủ 

đầu tư là CTCP KCN Kỹ thuật cao An Phát 1. 

Mở rộng sang lĩnh vực nhựa xây dựng 

Cuối năm 2020, Tập đoàn đã hợp nhất mảng kinh doanh nhựa xây dựng thông qua mua lại CTCP 

Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường (ACP). Sản phẩm chủ lực của công ty bao gồm sàn 

nhựa SPC - Stone Plastic Composite, tấm nhựa ốp tường và phào chỉ trang trí nội thất. ACP có 

công suất thiết kế 4 triệu m2, với thị trường xuất khẩu chiến lược là Hoa Kỳ. Do mới được hợp 

nhất vào cuối năm nên ACP chưa đóng góp vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn năm 2020. Khi 

chạy 100% công suất, ACP dự kiến đem lại doanh thu trung bình 60 tỷ đồng/tháng với biên lợi 

nhuận ròng khoảng 7%, cao hơn so với biên lợi nhuận mảng nhựa ép kỹ thuật. 

Đây là mảng kinh doanh hứa hẹn nhiều dư địa tăng trưởng. Năm 2020, thị trường thế giới tiêu thụ 

1,1 tỷ m2 sàn nhựa, trong đó thị trường Hoa Kỳ tiêu thụ 325,2 triệu m2 và được dự báo tăng trưởng 
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với tốc độ 6,5% trong giai đoạn 2021-2026. Sàn nhựa đang là sản phẩm xu hướng của ngành vật 

liệu xây dựng, tăng trưởng với tốc độ cao, do có khả năng thay thế hiệu quả cho các vật liệu tự 

nhiên như bê tông, gốm, đá và gỗ, đồng thời thể hiện nhiều ưu thế hơn như độ bền, khả năng chống 

thấm nước, dễ làm sạch và lắp đặt, thiết kế linh hoạt và chi phí thấp.  
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Tình hình đầu tư dự án mới 

Hiện thực hóa chiến lược kinh doanh, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua chủ trương 

đầu tư dự án nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT) 

với tổng đầu tư dự án ban đầu là 1.490 tỷ đồng, công suất dự kiến 20.000 tấn sản phẩm/năm, chủ 

đầu tư là CTCP Tập đoàn An Phát Holdings. 

Do diễn biến tích cực của xu thế chuyển dịch xanh trên thế giới, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 

ngày 21/1/2021 đã thông qua phương án nâng quy mô dự án từ 20.000 tấn/năm lên 30.000 tấn/năm 

nhằm giúp APH giành vị thế chiếm lĩnh thị trường. Tên dự án được điểu chỉnh là Dự án Nhà máy 

sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học hoàn toàn (PBAT), với chủ đầu tư là công ty con CTCP PBAT 

An Phát, tổng đầu tư được nâng lên 2.226 tỷ đồng. Cấu trúc tài trợ cho dự án dự kiến không thay 

đổi: 30% vốn góp từ chủ sở hữu, 70% từ trái phiếu, vay ngân hàng và các nguồn khác. Khi hoàn 

thành, dự án sẽ đưa Tập đoàn trở thành Top 4 nhà cung cấp PBAT lớn nhất thế giới. Việc tự chủ 

nguyên liệu PBAT thay vì phải nhập khẩu như trước đây sẽ giúp Tập đoàn nắm giữ lợi thế chi phí 

đầu vào, tiết kiệm chi phí sản xuất cho các sản phẩm xanh khoảng 30%, từ đó cải thiện biên lợi 

nhuận của Tập đoàn.  

Dự án được đánh giá là khả thi dựa trên các yếu tố: 

• Thị trường: Thị trường nhựa sinh học được dự báo tăng trưởng bình quân 21,7% trong giai 

đoạn 2020-2025. Việt Nam tiêu thụ 300.000 tấn nhựa sử dụng một lần mỗi năm, là thị 

trường đầy hứa hẹn khi lệnh cấm đối với tất cả các loại nhựa sử dụng một lần có hiệu lực 

vào năm 2025. Như vậy nếu chỉ tính riêng thị trường trong nước, khi 10% thị trường sản 

phẩm bao bì truyền thống chuyển sang sản xuất bằng nguyên liệu phân hủy sinh học hoàn 

toàn (PBAT) thì nhà máy sắp xây dựng chỉ vừa đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước. 

Với sản lượng 30.000 tấn thì thị trường sẽ có khả năng tiêu thụ toàn bộ sản lượng của APH 

ngay sau một năm nhà máy đi vào hoạt động. 

• Công nghệ: Thông qua M&A với công ty con tại Hàn Quốc từ năm 2018, APH đã trở thành 

doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nắm giữ bí quyết sáng chế về nguyên liệu sinh học phân 

hủy hoàn toàn. Ngoài ra Tập đoàn lựa chọn công nghệ sản xuất độc quyền từ Đức, công 

thức sản xuất được nghiên cứu bởi các chuyên gia đầu ngành về nhựa phân hủy sinh học 

tại nhà máy Ankor Bioplastics – Hàn Quốc và đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam. 

• Kinh nghiệm & con người: Tập đoàn có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành nhựa, đã 

triển khai xây dựng và vận hành nhiều nhà máy với hệ thống khách hàng toàn cầu. Đội ngũ 

nhân sự có dày dặn kinh nghiệm, nhiệt huyết. Tập đoàn đã xuất khẩu các sản phẩm sinh 

học phân hủy hoàn toàn từ 2017, và bắt đầu thương mại tại thị trường trong nước từ năm 

2018. 
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Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành lựa chọn, đàm phán với đối tác công nghệ và nhà thầu EPC. 

Theo tiến độ dự kiến, nhà máy sẽ được khởi công trong quý 3/2021 và chính thức đi vào vận hành 

thương mại vào quý 4 năm 2023.  

Về PBAT 

PBAT (polybutyrate adipate terephthalate) là một polymer tổng hợp dựa trên nguồn nguyên liệu 

hóa thạch, có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn. PBAT là thành phần chính để tạo nên nguyên 

liệu sinh học phân hủy hoàn toàn như giấy phủ (paper-coating), màng co, màng bám, bao bì xốp, 

các loại đồ nhựa cần độ cứng cao như cốc uống nước, đồ dùng bàn ăn cũng như các sản phẩm ép 

phun và ép nóng. Từ PBAT, các nhà sản xuất tiếp tục phát triển các loại bio-compound khác nhau, 

thông qua việc phối trộn PBAT và nguyên liệu sinh học khác như tinh bột và/hoặc Polylactic Acid 

(PLA) phù hợp cho từng ứng dụng sản phẩm. Các sản phẩm này có khả năng phân hủy 100%, dưới 

tác động của vi khuẩn thành những chất tự nhiên, hòa lẫn vào đất và không gây hại, hoàn toàn thân 

thiện với môi trường (phân hủy hữu cơ - compostable). 

Việc thay thế mỗi kg nguyên vật liệu gốc dầu truyền thống bằng 1kg nguyên liệu PBAT giúp cắt giảm 

~1,1kg CO2 . Do vậy khi nhà máy vận hành 100% công suất ở mức 30.000 tấn/năm, sẽ giúp cắt giảm 

33.000 tấn CO2, tương đương với khả năng hấp thụ CO2 của 165.000 ha rừng (gấp 5 lần diện tích rừng 

quốc gia Cúc Phương). 

(Theo báo cáo Environmental impact assessment of six starch plastics focusing onwastewater-derived 

starch and additives) 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng cân đối tài sản 

Chỉ tiêu  31/12/2020 (tỷ đồng)  31/12/2019 (tỷ đồng) % Tăng/giảm 

Tài sản ngắn hạn 

                                   

5.120                       5.564  -8% 

Tài sản dài hạn 

                                   

5.313                       4.424  20% 

Tổng tài sản 

                                 

10.434                       9.988  4% 

Nợ phải trả 

                                   

6.041                       5.925  2% 

Trong đó: Nợ ngắn hạn 

                                   

4.396                       3.781  16% 

                 Nợ dài hạn 

                                   

1.645                       2.144  -23% 

 Vốn chủ sở hữu 

                                   

4.393                       4.063  8% 

Tài sản ngắn hạn   

Tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2020 đạt 5.120 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% so với tại ngày 31/12/2019. 

Trong đó: tiền, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 1620 

tỷ đồng năm 2019 lên 1912 tỷ đồng năm 2020. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần 

lượt giảm 600 tỷ đồng và 176 tỷ đồng trong năm 2020, chủ yếu do giảm phải thu từ cho vay ngắn 

hạn và giảm quy mô hoạt động thương mại hạt nhựa. 

Tài sản dài hạn 

Tài sản dài hạn tại ngày 31/12/2020 đạt 5.313 tỷ đồng, ghi nhận tăng trưởng 20% so với thời điểm 

cuổi năm 2019.Tài sản cố định tăng từ 2.481 tỷ đồng năm 2019 lên 3.182 tỷ đồng năm 2020 do 

việc hợp nhất thêm mảng bao bì công nghiệp và nhựa xây dựng trong năm 2020. 

Trong kỳ, Bất động sản đầu tư tăng từ 223 tỷ đồng tại cuối năm 2019 lên 447 tỷ đồng năm 2020 

do Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát tăng diện tích khai thác. 

Tổng nợ phải trả 

Năm 2020, tổng nợ phải trả của Tập đoàn ở mức 6.041 tỷ đồng. Trong đó nợ ngắn hạn tăng từ 

3.781 tỷ đồng năm 2019 lên 4.396 tỷ đồng năm 2020 và nợ dài hạn giảm từ 2.144 tỷ đồng xuống 

1.645 tỷ đồng năm 2020.  

Vốn chủ sở hữu 

Vốn chủ sở hữu tăng từ 4.063 tỷ tại ngày 31/12/2019 lên 4.393 tỷ đồng tại ngày 31/12/2020, chủ 

yếu do Tập đoàn thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng lần đầu thông qua hình thức đấu giá 

tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. 
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Báo cáo kết quả kinh doanh 

CHỈ TIÊU  Năm 2020  Năm 2019 Thay đổi % 

Doanh thu thuần                     

8,485  

                     

9,513  
-11% 

Lợi nhuận gộp                          

955  

                     

1,082  
-12% 

Chi phí tài chính                         

296  

                        

317  
-7% 

Trong đó: chi phí lãi vay                          

266  

                        

263  
1% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp                      

242  

                        

712  
-67% 

Doanh thu thuần 

Doanh thu thuần năm 2020 đạt 8.485 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2019. Doanh thu giảm so với 

cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 làm trì hoãn tiến độ khai thác khu công 

nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến mảng công nghiệp hỗ trợ khi một số khách hàng gián đoạn xuất 

do giãn cách xã hội.  

Lợi nhuận gộp 

Năm 2020 lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 955 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2019. Lợi nhuận gộp 

giảm tương đương với mức giảm của doanh thu. 

Chi phí tài chính 

Năm 2020 chi phí tài chính phát sinh là 296 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2019. Trong đó, chi phí 

lãi vay tăng nhẹ 1%, từ 263 tỷ đồng năm 2019 lên 266 tỷ đồng năm 2020. Chi phí tài chính giảm 

chủ yếu do đóng góp từ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá. Đồng thời năm 2020, Tập đoàn cũng ghi nhận 

185 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 298 tỷ đồng so với năm 2019, nguyên nhân là do năm 2020 

không ghi nhận doanh thu từ đánh giá lại khoản đầu tư vào công ty con như năm 2019.  

Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá đến hoạt động kinh doanh 

Biến động tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ khác có thể ảnh hưởng đến tình hình tài 

chính và kết quả kinh doanh của Tập đoàn. Cụ thể, năm 2020 báo cáo hợp nhất ghi nhận 21 tỷ lợi 

nhuận từ chênh lệch tỷ giá hối đoái so với mức lãi 5 tỷ đồng năm 2019. 

Ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay đến hoạt động kinh doanh 

Năm 2020 Tập đoàn ghi nhận lãi tiền gửi, tiền cho vay đạt 125 tỷ đồng, giảm 3% so với 2019.  

Đồng thời Tập đoàn phát sinh chi phí lãi vay tăng nhẹ 1%, từ 263 tỷ đồng năm 2019 lên 266 tỷ 
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đồng năm 2020. Như vậy chênh lệch lãi vay trong năm 2020 dẫn đến khoản lỗ 141 tỷ năm 2020 

so với mức lỗ 134 tỷ năm 2019. 

Ảnh hưởng của nợ phải trả/ phải thu xấu/ tài sản xấu 

Năm 2020 công ty mẹ và các công ty thành viên thực hiện tốt các chính sách thu hồi công nợ, 

không phát sinh các khoản phải thu xấu, tài sản xấu làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Đồng 

thời các công ty cũng thanh toán đúng hạn đối với các nghĩa vụ phát sinh với nhà cung cấp, khách 

hàng và bên liên quan. Tại ngày 31/12/2020, Tập đoàn trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó 

đòi 11,7 tỷ đồng. 
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Các chỉ số tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu 

Công ty mẹ Hợp nhất 

Năm 2018 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn 0,11 1,34 1,01 1,02 1,47 1,15 

Hệ số thanh toán nhanh 0,11 1,33 1,01 0,80 1,12 0,88 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,34 0,25 0,24 0,64 0,59 0,58 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,52 0,33 0,31 1,79 1,46 1,38 

3. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho n/a 18,64 18,31 10,49 7,68 5,97 

Vòng quay tài sản  0 0,01 0,009 1,22 1,05  0,82  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Doanh thu thuần 
-540,80% 151,38% 198,38% 2,19% 7,48% 3,15% 

Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Vốn chủ sở hữu  
-0,79% 2,21% 2,21% 7,15% 20,35% 6,26% 

Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Tổng tài sản  
-0,59% 1,56% 1,70% 2,67% 7,83% 2,59% 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh/Doanh thu 

thuần 

-543% 151,23% 198,21% 2,61% 8,57% 2,73% 

 

Khả năng thanh toán  

Các chỉ số về khả năng thanh toán cho thấy khả năng thanh khoản của doanh nghiệp, là chỉ tiêu để 

Tập đoàn có thể theo dõi tình trạng tài chính trong ngắn hạn. Từ 2019 đến 2020, hệ số thanh toán 

ngắn hạn theo báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất đều lớn hơn 1, cho thấy Công ty có thể 

hoàn thành tốt các nghĩa vụ nợ phát sinh. 
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Cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/tổng tài sản của theo báo cáo riêng và hợp nhất của Tập đoàn có xu hướng giảm, Tại 

ngày 31/12/2020, hệ số nợ/tổng tài sản của Công ty mẹ và hợp nhất lần lượt là 0,24 và 0,58. Hệ số 

nợ/Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ và Hợp nhất tình đến Quý 4/2020 lần lượt là 0,31 và 1,38, là 

mức hợp lý trong điều kiện Công ty vẫn đang trong giai đoạn triển khai các dự án đầu tư mới và 

vẫn tiếp tục tìm kiếm huy động nguồn vốn tài trợ từ bên ngoài. 

Hiệu quả hoạt động 

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho hợp nhất của Tập đoàn giảm từ 7,68 vòng năm 2019 xuống 6,42 

vòng năm 2020, thể hiện hiệu quả quản lý hàng tồn kho được cải thiện. Chỉ số này của APH vẫn 

duy trì ở mức tốt, với việc trong 1 năm có thể quay vòng hơn 6 lần hàng tồn kho, thể hiện hiệu quả 

của APH trong việc tiết kiệm chi phí, giải phóng hàng tồn kho (gồm công tác quản lý hàng tồn 

kho, quản lý lượng hàng xuất và lưu kho). 

Chỉ số vòng quay tài sản theo báo cáo hợp nhất của Tập đoàn giảm nhẹ trong năm 2020, đạt 0,82 

lần, do doanh thu thuần giảm 11,6%, trong khi tài sản của Công ty tăng 4,5%.  

Khả năng sinh lời  

Các chỉ số sinh lời theo báo cáo hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2020 giảm so với cùng kỳ 2019, 

chủ yếu do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.  
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Kế hoạch hoạt động năm 2021 

Định hướng hoạt động năm 2021  

Năm 2021, Tập đoàn tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm tại lĩnh vực cốt lõi là nhựa sinh học 

và bất động sản khu công nghiệp, hiện thực hóa chiến lược tạo lập giá trị xanh. Đồng thời Tập 

đoàn cải thiện hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên, gia tăng hiện diện thị trường tại các 

lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, bao bì, tăng cường hiệu quả và minh bạch trong quản trị doanh nghiệp. 

• Hoạt động sản xuất kinh doanh: Tập trung vào hai mũi nhọn là sản phẩm xanh và bất động 

sản khu công nghiệp trong năm 2021, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, mở 

rộng khách hàng, thị trường tại các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nhựa xây dựng, nắm bắt 

xu thế chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam và xu hướng tiêu dùng xanh. 

• Nguồn vốn và đầu tư: triển khai các hình thức huy động vốn hiệu quả, kiểm soát và tối ưu 

hóa sử dụng nguồn vốn tài trợ dự án mới để phục vụ chiến lược kinh doanh ngắn, trung và 

dài hạn của Tập đoàn. 

• Quản trị doanh nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Hoàn thiện mô hình quản trị 

doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, tinh gọn, tiến tới áp dụng các thông lệ quốc tế. Tiếp tục 

bồi đắp và phát huy văn hóa doanh nghiệp mang bộ Gen người An Phát, xây dựng môi 

trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện. 
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Kế hoạch hoạt động các lĩnh vực kinh doanh 

Nhựa sinh học 

Năm 2021, Tập đoàn sẽ triển khai khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh 

học hoàn toàn (PBAT) với công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm. Đây là dự án trọng điểm của Tập 

đoàn, giúp Tập đoàn hoàn thiện chuỗi giá trị nguyên vật liệu và sản phẩm sinh học. Sau khi hoàn 

thành, nhà máy sẽ đưa APH nằm trong Top 4 nhà cung cấp PBAT lớn nhất thế giới. Với việc chủ 

động được nguồn nguyên vật liệu xanh, Tập đoàn cũng sẽ tiết kiệm được 20-30% chi phí sản xuất 

các thành phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn tại các đơn vị thành viên, tạo ra lợi thế cạnh tranh 

mạnh mẽ trên thị trường trong nước và quốc tế. Năm 2021, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ 

các dòng sản phẩm nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn ANECO, đặc biệt tại thị trường nội địa và 

thị trường Mỹ. 

Bao bì 

Mảng bao bì vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. 

Bên cạnh việc giữ vững vị thế là nhà sản xuất bao bì màng mỏng hàng đầu Đông Nam Á, năm 

2021, việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất sang các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường sẽ tiếp 

tục là ưu tiên hàng đầu, tập trung tại các thị trường trọng điểm là Việt Nam, châu Âu và Mỹ. APH 

hướng tới mục tiêu chiến lược năm 2024, doanh thu từ bao bì tự hủy sẽ đóng góp 40-50% trong 

doanh thu từ bao bì. Như vậy nhờ tối ưu danh mục sản phẩm và thị trường, tăng hiệu quả nhờ tối 

ưu sản lượng lên mức tối đa và dịch chuyển cơ cấu sản phẩm sang bao bì tự hủy sinh học, mảng 

bao bì sẽ cải thiện biên lợi nhuận gộp trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, mảng bao bì công nghiệp sẽ dự kiến đóng góp 10% tăng trưởng doanh thu và lợi 

nhuận bao bì. Nhà máy An Vinh nâng công suất hoạt động lên 100%, từ đó cải thiện hiệu quả hoạt 

động và biên lợi nhuận. 

Công nghiệp hỗ trợ và nhựa xây dựng 

Trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và Việt Nam được coi là điểm đến hấp dẫn 

của dòng vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2021, mảng công nghiệp hỗ trợ với trọng tâm là các 

sản phẩm nhựa kỹ thuật và cơ khí chính xác của Tập đoàn được kỳ vọng sẽ phục hồi đà tăng trưởng 

sau dịch bệnh. Bên cạnh đó, việc các Hiệp định Thương mại tự do có hiệu lực sẽ mở ra cơ hội tiếp 

cận hàng loạt các khách hàng lớn là các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Với lợi thế kinh nghiệm 

tham gia chuỗi cung ứng của các đối tác lớn như Toyota, Honda, Samsung, Panasonic…,Tập đoàn 

có nhiều lợi thế để nắm bắt tăng trưởng của lĩnh vực chế biến-chế tạo. Năm 2021, Tập đoàn sẽ tiếp 

tục hợp tác với các nhà sản xuất FDI để triển khai các chương trình cải tiến sản xuất cho các đơn 

vị thành viên, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Mảng cơ khí chính xác sẽ được ưu 

tiên phát triển với lợi thế là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam được đầu tư bài bản, quy mô 
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và ngành cơ khí chính xác Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của các khách 

hàng FDI muốn nâng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Ngoài ra, mảng nhựa xây dựng với sản phẩm tấm 

ốp nhựa sàn chiến lược được hợp nhất từ cuối năm 2020 sẽ đóng góp thêm vào tăng trưởng doanh 

thu lợi nhuận của Tập đoàn. 
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Nguyên vật liệu ngành nhựa 

Năm 2021, hoạt động thương mại dự kiến sẽ được phục hồi theo đà phục hồi của hoạt động sản 

xuất kinh doanh toàn cầu. HII sẽ đầu tư thêm máy móc để nâng công suất nhà máy sản xuất hạt 

nhựa phụ gia, triển khai mở rộng và tối ưu quản lý kho. Mảng thương mại hạt nhựa Tập đoàn sẽ 

tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, thông qua kiểm soát công nợ, hàng tồn kho, tối ưu hóa 

chính sách bán hàng. 

Bất động sản khu công nghiệp 

Năm 2021 dự kiến sẽ là một năm bùng nổ của lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp. Tập đoàn 

sẽ lấp đầy phần còn lại của KCN Kỹ thuật cao An Phát trong nửa đầu năm 2021 và bắt đầu khai 

thác thương mại KCN An Phát 1 với diện tích 180 ha từ quý 3/2021. Với xu hướng chuyển dịch 

sản xuất sang Việt Nam và dòng vốn FDI vào Việt Nam được đẩy mạnh, mảng khu công nghiệp 

dự kiến sẽ đóng góp 900 tỷ doanh thu và 200 tỷ lợi nhuận cho Tập đoàn trong năm 2021. 

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 

Theo đà hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch và tận dụng làn sóng chuyển dịch sản xuất sang Việt 

Nam và xu hướng tiêu dùng xanh, năm 2021, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 11.000 tỷ 

đồng, tăng trưởng 30% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 590 

tỷ đồng, tăng trưởng 141% so với thực hiện năm 2020. Trong đó động lực tăng trưởng chủ yếu 

đến từ chuyển đổi cơ cấu sản phẩm xanh, khai thác bất động sản khu công nghiệp, hợp nhất thêm 

mảng bao bì công nghiệp và nhựa xây dựng.  

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2021 của Tập đoàn: 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021` 

`1 Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng) 11.000 

2 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng) 590 
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Quản trị doanh nghiệp 

Năm 2021 Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị đáp ứng các quy định mới của pháp 

luật hiện hành, áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến của quốc tế. Đồng thời cơ chế hoạt động, 

phối hợp của công ty mẹ và các công ty thành viên, giữa các ban chức năng sẽ tiếp tục được cải 

tiến và tối ưu hóa, nhằm tăng hiệu quả hoạt động, duy trì tính linh hoạt, tinh gọn. Công nghệ 

thông tin sẽ được tăng cường áp dụng trong quản trị hệ thống, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Hệ thống kiểm soát, quản trị rủi ro được bổ sung. Văn hóa doanh nghiệp vẫn được 

xác định là nhân tố cốt lõi để tạo nên khối đoàn kết và là động lực tăng trưởng của Tập đoàn. 

Các hoạt động bồi đắp, quảng bá văn hóa doanh nghiệp, giúp văn hóa được thấm nhuần, thực 

thi trong toàn hệ thống sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2021. 

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2021 có nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị 

lực lượng nhân sự tinh nhuệ đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển của Tập đoàn với các dự án 

chiến lược. Đặc biệt dự án xây dựng nhà máy An Phát PBAT đòi hỏi đội ngũ nhân sự có trình 

độ cao, nhiệt huyết và sáng tạo bởi trong lĩnh vực này, APH sẽ là người khai phá, mở đầu tại 

Việt Nam. Bên cạnh đó, các kế hoạch giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân sự cả 

khối trực tiếp và gián tiếp, chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo kế cận cũng sẽ được triển khai. 

Nghiên cứu và phát triển 

Năm 2021, hoạt động nghiên cứu và phát triển vẫn tiếp tục được triển khai với các mục tiêu 

chính:  nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi, nâng cấp công nghệ và cải tiến sản xuất tại các 

đơn vị thành viên, quản lý các nghiên cứu, đăng ký thương hiệu, bản quyền, mua bán các sở 

hữu trí tuệ, chứng chỉ, cấp phép và hồ sơ chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, các hoạt động 

đào tạo về khoa học, kỹ thuật, công nghệ và sản phẩm tiếp tục sẽ được triển khai, kịp thời phục 

vụ nhu cầu của các đơn vị thành viên. 
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CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

 

Mô hình quản trị Tập đoàn An Phát Holdings 

Báo cáo của Hội đồng Quản trị 

Báo cáo của Ban Kiểm soát 

Báo cáo đánh giá tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2020 

Kế hoạch nâng cao chất lượng quản trị Tập đoàn 

Thông tin cổ phiếu và cơ cấu cổ đông 

Các giao dịch, thù lao, tiền thưởng và các khoản lợi ích khác 

Hoạt động quan hệ nhà đầu tư 

Quản trị rủi ro 

 

 

 

 

Tập đoàn An Phát Holdings luôn nỗ lực để cải thiện hệ thống quản trị nhằm hoàn thành những 

mục tiêu kinh doanh, tạo nền móng cho sự phát triển bền vững, phát huy tối đa các giá trị cốt 

lõi. 
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Mô hình quản trị Tập đoàn An Phát Holdings 

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tập đoàn. ĐHĐCĐ quyết định tổ 

chức và giải thể Tập đoàn, quyết định các định hướng phát triển của Tập đoàn, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và các quyền khác theo quy định của 

pháp luật. 

Hội đồng Quản trị do ĐHĐCĐ bầu ra và là cơ quan quản trị cao nhất của Tập đoàn, có đầy đủ 

quyền hạn để thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan tới mục tiêu và lợi 

ích của Tập đoàn, ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT Tập đoàn hiện có 

7 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. 

HĐQT hiện nay chưa thành lập các tiểu ban giúp việc vì cơ cấu tổ chức của Tập đoàn đang được 

tổ chức theo hướng tích hợp các chức năng kiểm soát, quản trị rủi ro vào chính các phòng ban chức 

năng của Tập đoàn để có thể linh hoạt giám sát hoặc tham gia trực tiếp ngay vào các hoạt động 

vận hành của các công ty con hay dự án. 

Ngoài các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, các giao dịch của giá trị nhỏ hơn hoặc 

các nhiệm vụ nằm ngoài thẩm quyền của HĐQT được giao cho Ban Điều hành quyết định. 

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Điều hành. 

Ban Điều hành bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc do HĐQT quyết định bổ 

nhiệm, miễn nhiệm. 

Ban Điều hành tổ chức thực hiện các kế hoạch, chiến lược mà HĐQT đã đề ra cho Tập đoàn. 

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn và là người điều hành cao nhất mọi 

hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tập đoàn. 

Các bộ phận chức năng tại Tập đoàn có chức năng tham mưu, hỗ trợ HĐQT và Ban Điều hành để 

đề xuất các chiến lược, định hướng kinh doanh cho Tập đoàn, cũng như giám sát, hỗ trợ các công 

ty thành viên tăng cường hoạt động hiệu quả. 

Các bộ phận chức năng thực hiện các hoạt động tập trung như: quản trị, chính sách nhân sự và đào 

tạo, tư vấn pháp luật, quản lý hệ thống công nghệ thông tin, phát triển thương hiệu, marketing, 

quan hệ công chúng, quan hệ cổ đông, quản lý vốn, thực hiện các giao dịch huy động vốn và mua 

bán, sáp nhập, đảm bảo huy động với chi phí tối ưu và sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tối đa 

hóa giá trị Tập đoàn và lợi ích của cổ đông. Các chức năng quản lý tập trung được thực hiện là 

quản trị công nghệ thông tin, quản, giám sát kế hoạch, nghiên cứu và phát triển. Đồng thời các 

phòng, ban sẽ thực hiện công tác quản trị và tương tác với các công ty con để đảm bảo hoạt động 

của các công ty con diễn ra hiệu quả nhất. 
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Mối quan hệ giữa Công ty mẹ và các công ty thành viên 

Các công ty con là các đơn vị trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện thực 

hóa các chủ trương, quyết định, chiến lược của Tập đoàn và các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh 

của mình. Các công ty con thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, cơ 

chế quản lý nội bộ của Tập đoàn. Đồng thời các Công ty con có trách nhiệm trình Tập đoàn xem 

xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Tập đoàn với tư cách cổ đông, chủ sở 

hữu. 

Mối quan hệ giữa Tập đoàn và các công ty con, công ty liên kết tuân thủ theo các quy định của 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy định nội bộ của Tập đoàn và các quy định 

của pháp luật có liên quan. Các nhiệm vụ, quy trình, dự án cần sự phối hợp của nhiều phòng ban 

chức năng tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ được phân định trách nhiệm thực hiện, quyết 

định, báo cáo để nâng cao tinh thần hợp tác, minh bạch và trách nhiệm. 

Cơ chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị thành viên và Tập đoàn 

Các công ty thành viên phối hợp với nhau nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dựa trên nguyên tắc 

bình đẳng, thỏa thuận giữa các đơn vị độc lập về tư cách pháp nhân, vì lợi ích của đơn vị và lợi ích 

chung của Tập đoàn. 

Tập đoàn quy định chính sách, định hướng phối hợp các lĩnh vực hoạt động trong phạm vi toàn 

Tập đoàn nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực, thế mạnh của các đơn vị thành viên. 
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Báo cáo của Hội đồng Quản trị  

Giới thiệu HĐQT 

HĐQT của Tập đoàn gồm 7 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch HĐQT, 3 Phó Chủ tịch HĐQT và 

1 thành viên độc lập. 

Thông tin chi tiết về các thành viên xem tại Chương 1 

STT 
Thành viên 

HĐQT 
Chức danh 

TV 

HĐQT 
Chức danh TV HĐQT nắm giữ tại tổ chức khác 

1 Phạm Ánh Dương 
Chủ tịch 

HĐQT 

Không 

điều hành 

01 Công ty, cụ thể: 

07/2011 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa An Phát 

Xanh 

 

2 Nguyễn Lê Trung 
Phó Chủ tịch 

HĐQT 

Không 

điều hành 

01 Công ty, cụ thể: 

07/2011 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An 

Phát Xanh 

3 Phạm Hoàng Việt 
Phó Chủ tịch 

HĐQT 

Không 

điều hành 

 04 Công ty, cụ thể: 

• 2007 – đến nay: Thành viên HĐQT CTCP  Nhựa An 

Phát Xanh  

• 03/2017 – đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất 

Tổng hợp An Thành 

• 11/2017 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH 

Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 

• 02/2018 – đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Liên 

vận An Tín 

4 Đinh Xuân Cường 
Phó Chủ tịch 

HĐQT 

Điều 

hành 

01 Công ty, cụ thể: 

10/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP An Tiến 

Industries 

5 
Phạm Đỗ Huy 

Cường 

Thành viên 

HĐQT 

Điều 

hành 

01 Công ty, cụ thể: 

10/2018 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP An Tiến 

Industries 

6 Nguyễn Thị Tiện 
Thành viên 

HĐQT 

Điều 

hành 
Không có 

7 Nirav Sudhir Patel 
Thành viên 

HĐQT 
Độc lập 

01 Công ty, cụ thể: 

2013 đến nay: Phó Chủ tịch, The Asia Group Capital 

Advisory Partners 

 

 



 

79 

 

 

 

Thay đổi nhân sự HĐQT năm 2020 

• 3/2020: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT  - Ông Hiroaki Yashiro 

• 3/2020: Bổ nhiệm Thành viên HĐQT  - Ông Nirav Sudhir Patel 

 

Hoạt động của HĐQT trong năm 2020 

Hoạt động giám sát 

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy định, quy chế nội bộ và pháp 

luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát như sau: 

• Tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh; 

• Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án trọng điểm của Tập đoàn; 

• Chỉ đạo, chủ trì và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2020; 

• Tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ Báo cáo tài chính và công bố thông tin trên thị 

trường; 

• Giám sát thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;  

• Giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và 

điều lệ hoạt động của Tập đoàn, các quy chế nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 

thống quản trị doanh nghiệp. 

 

Kết quả giám sát - Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành 

Năm 2020, HĐQT đánh giá Tập đoàn và Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực để vượt qua những thách 

thức chưa từng có trong lịch sử do dịch bệnh COVID 19, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được 

duy trì và an toàn sản xuất cho toàn bộ cán bộ công nhân viên Tập đoàn. Các công tác quản trị nội bộ 

được thực hiện tốt. 

 

Năm 2020, Tập đoàn ghi nhận kết quả hoạt động với 8.485 tỷ đồng doanh thu và 242 tỷ đồng lợi 

nhuận sau thuế, tương ứng hoàn thành 71% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận. Trong 

bối cảnh hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, HĐQT đánh giá cao kết quả nỗ lực của 

BĐH trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn 

bộ cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn. Với hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định, an toàn 

trong năm 2020 sẽ là cơ sở để Tập đoàn hoàn thành những mục tiêu chiến lược trong năm 2021 và 

các năm tiếp theo. Cụ thể: 
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• Ban Điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết 

ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT; tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và quy định của pháp 

luật, điều lệ doanh nghiệp.  

• Ban Điều hành đã thực hiện tốt công tác giám sát, hỗ trợ các các công ty thành viên trong 

triển khai chiến lược kinh doanh, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh, 

đảm bảo an toàn sản xuất cho CBCNV.  

• Ban Điều hành đã báo cáo thường xuyên cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình quản 

lý điều hành sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư các dự án. Với việc trao đổi, cập nhật 

thông tin nhanh chóng và kịp thời như vậy, HĐQT luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động 

kinh doanh của Tập đoàn và đưa ra những định hướng, chỉ đạo phù hợp với môi trường 

kinh doanh nhiều biến động.  

Hoạt động họp và ban hành các Nghị quyết quan trọng 

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 30 cuộc họp với tỷ lệ tham dự họp 100% của tất các các 

thành viên của HĐQT, ban hành 30 nghị quyết và quyết định, thông qua nhiều chủ trương, định 

hướng phát triển của Tập đoàn An Phát Holdings, trong đó có các nội dung như dưới đây. 

Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT năm 2020 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự 

1 Phạm Ánh Dương 30/30 100%  

2 Nguyễn Lê Trung 30/30 100%  

3 Phạm Hoàng Việt 30/30 100%  

4 Phạm Đỗ Huy Cường 30/30 100%  

5 Đinh Xuân Cường 30/30 100%  

6 Nguyễn Thị Tiện 30/30 100%  

7 
Hiroaki Yashiro 9/9 100% 

Miễn nhiệm từ 

tháng 3/2020 

8 
Nirav Sudhir Patel 21/21 100% 

Bổ nhiệm từ 

tháng 3/2020 

 

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2020 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
140101/2020/NQ - 

HĐQT 
14/01/2020 

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020 

2 
040201/2020/NQ - 

HĐQT 
04/02/2020 

Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế 

3 
040201/2020/NQ - 

HĐQT 
04/02/2020 

Thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần Khu Công 

Nghiệp Kỹ thuật Cao An phát 1 đề đầu tư kinh doanh 

4 
100201/2020/NQ - 

HĐQT 
10/02/2020 

Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần 

An Thành Bicsol 

5 
260201/2020/NQ - 

HĐQT 
26/02/2020 

Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan 

phát sinh trong năm 2020 

6 
030301/2020/NQ - 

HĐQT 
03/03/2020 

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Đợt 1 

và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 

7 
0603/2020/NQ - 

HĐQT 
06/03/2020 

Triển khai thực hiện việc đăng ký niêm yết toàn bộ cổ 

phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty tại Sở giao 

dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

8 
160301/2020/NQ - 

HĐQT 
16/03/2020 

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020 

9 
240301/2020/NQ - 

HĐQT 
24/03/2020 

Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần 

Liên vận An Tín 

10 
300301/2020/NQ-

HĐQT 
30/03/2020 

Thông qua một số nội dung liên quan đến việc chào bán 

cổ phiếu của Công ty 

11 
280401/2020/NQ-

HĐQT 
28/04/2020 Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh 

12 
140501/2020/NQ-

HĐQT 
14/05/2020 

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội 

chính và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám thường trực 

13 
180501/2020/NQ-

HĐQT 
18/05/2020 

Thông qua phương án phát hành riêng lẻ chi tiết 300 trái 

phiếu, mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 

300.000.000.000 đồng 

14 
250601/2020/NQ - 

HĐQT 
25/06/2020 

Chuyển nhượng cổ phần CTCP Giải pháp và Dịch vụ phần 

mềm Nam Việt 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

15 
290601/2020/NQ - 

HĐQT 
29/06/2020 

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm 

toán BCTC năm 2020 

16 
300601/2020/NQ - 

HĐQT 
30/06/2020 Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị 

17 
010701/2020/NQ - 

HĐQT 
01/07/2020 

Thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu 

Công ty 

18 
050701/2020/NQ- 

HĐQT 
05/07/2020 Chuyển nhượng chứng quyền AAA do APH sở hữu 

19 
060701/2020/NQ-

HĐQT 
06/07/2020 Thông qua kết quả phát hành cổ phần ra công chúng tăng 

vốn điều lệ và thay đổi đăng ký doanh nghiệp 

20 
070701/2020/NQ - 

HĐQT 
07/07/2020 

Thông qua việc điều chỉnh bổ sung phương án sử dụng 

vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 

21 
150701/2020/NQ- 

HĐQT 
15/07/2020 

Mua cổ phần AAA phát hành thêm để thực hiện chứng 

quyền 

22 
300701/2020/NQ- 

HĐQT 
30/07/2020 Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty 

23 
130801/2020/NQ- 

HĐQT 
13/08/2020 

Mua cổ phiếu AAA để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ 

phần Nhựa An Phát Xanh 

24 
250801/2020/NQ- 

HĐQT 
25/08/2020 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 

25 
011001/2020/NQ - 

HĐQT 
01/10/2020 

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất 

thường năm 2020 

26 
151001/2020/NQ - 

HĐQT 
15/10/2020 

Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu phổ 

thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có 

thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ 

phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018 

27 
1211/2020/NQ - 

HĐQT 
12/11/2020 Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội 

28 
0312/2020/NQ- 

HĐQT 
03/12/2020 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 

29 
161201/2020/NQ - 

HĐQT 
16/12/2020 Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu phổ thông để 

chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần 

Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018 

30 
251201/2020/NQ - 

HĐQT 
25/12/2020 

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất 

thường năm 2020 

 

Danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình đào tạo về quản trị Công ty 

Trừ 01 thành viên HĐQT ở xa, tất cả các thành viên còn lại và Ban Điều hành tham gia đầy đủ các 

hội thảo, chương trình đào tạo về quản trị doanh nghiệp. 
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Định hướng quản trị năm 2021 

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị doanh nghiệp, phát huy các nguyên tắc quản trị 

tiên tiến bao gồm: Công bằng, Trách nhiệm, Trách nhiệm giải trình, Minh bạch, Tập đoàn An Phát 

Holdings hướng đến phát triển và bồi đắp văn hóa doanh nghiệp với phương châm “Con người là 

tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Mọi sự thành bại, mọi hoạt động đều quy tụ lại ở yếu tố 

con người." Toàn bộ đội ngũ nhân sự của Tập đoàn được xây dựng để mang bộ Gen Người An 

Phát. Cán bộ lãnh đạo được bồi đắp để tuân thủ theo bộ nguyên tắc ứng xử 9G: coi các nhân viên 

dưới quyền như thành viên trong Gia đình, luôn Giữ tín với cấp dưới, cấp trên và đối tác, khách 

hàng, phải Gương mẫu trong lỗi sống, công việc; biết Gánh vác các công việc, trách nhiệm chung; 

luôn Gần gũi với nhân viên; biết Gợi mở để khơi nguồn sáng tạo của nhân viên, Giúp đỡ kịp thời, 

san sẻ khó khăn, bao dung với nhân viên, thường xuyên Giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ của 

nhân viên; đồng thời cũng phải Giám sát công việc của cấp dưới qua đánh giá hiệu quả công việc 

một cách công bằng và có hệ thống. Ngoài ra Tập đoàn chú trọng việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo 

kế cận để sẵn sàng đảm đương các nhiệm vụ quan trọng trong tương lai. Nhiều chương trình đào 

tạo cán bộ nguồn được triển khai để nâng cao năng lực và bồi đắp gắn bó lâu dài với Tập đoàn. 

Trong năm 2021, trong bối cảnh có nhiều thay đổi về quy định của pháp luật và tăng cường hội 

nhập quốc tế, HĐQT tập trung vào các định hướng quản trị sau: 

• Tập đoàn xác định mô hình hoạt động, quản trị là mô hình Tập đoàn, trong đó sẽ phát triển 

mở rộng lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường 

cả chiều rộng và chiều sâu tại các công ty thành viên. 

• Đề cao tính hiệu quả trong quản trị, tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị dựa trên bốn cột 

trụ: công bằng, trách nhiệm, trách nhiệm giải trình, minh bạch. 

• Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ nguồn, ưu tiên đào tạo và thăng tiến nội bộ. 
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Báo cáo của Ban Kiểm soát  

Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát của Tập đoàn gồm 03 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu ra, hoạt động độc lập với HĐQT 

và Ban Điều hành. Hiện tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đều là thành viên độc lập, không 

kiêm nhiệm chức danh điều hành nào tại Tập đoàn để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong 

hoạt động kiểm tra, giám sát và kiến nghị trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao năng lực quản 

trị, tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán tại Tập đoàn. Các thành viên BKS đều là những người có 

trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 

STT 
Thành viên Chức vụ Ngày bắt đầu là 

Thành viên BKS 

1 
Bà Phạm Thị Hoa Trưởng Ban  28/11/2019 

2 
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga Thành viên 28/11/2019 

3 
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Anh Thành viên 28/11/2019 

 

Chi tiết sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban Kiểm soát vui lòng xem tại Chương 1. 

 

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 

 

Năm 2020 là năm đầu tiên Tập đoàn trở thành Tập đoàn đại chúng, cổ phiếu của Tập đoàn được 

niêm yết trên Sở Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Do đó Ban Kiểm soát của Tập đoàn phải 

tăng cường hoạt động, nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu cao hơn về hoạt động kiểm tra, kiểm 

soát, phối hợp với HĐQT và Ban Điều hành bám sát quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực 

hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được quy định, 

Ban Kiểm soát cũng tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn cũng 

như ở các đơn vị thành viên, đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh, tuân thủ theo 

các quy định của pháp luật và quy chế quản trị của Tập đoàn, góp phần hạn chế rủi ro trong các 

lĩnh vực hoạt động. 

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã triển khai các nhiệm vụ chính sau: 

• Giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2020; 

• Giám sát và đưa ra ý kiến đánh giá về việc thực hiện các mục tiêu về sản xuất kinh doanh 

nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn; 

• Thẩm tra Báo cáo tài chính năm để đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, 

phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam; 

• Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn và các đơn vị thành viên với các 

bên liên quan. 
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• Kiểm soát việc tuân thủ cấc quy định về công bố thông tin của Tập đoàn và các công ty 

thành viên đã niêm yết theo quy định của pháp luật; 

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ. 

Nội dung chính và kết quả các cuộc họp của BKS trong năm 

 

 

 

Phiên 

họp 

Thành 

phần 

tham 

dự 

Nội dung chính Kết quả 

13/03

/2020 
3/3 

Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh 

doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; 

Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 

2019 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; 

Các số liệu kế toán đảm bảo đầy đủ, khách 

quan, trung thực và chính xác với thực tế;  

Thống nhất nội dung Báo cáo hoạt động 

BKS năm 2019; 

 

19/06

/2020 
3/3 

Đánh giá, xem xét tình hình thực hiện Nghị 

quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong quý 2; 

Kiểm tra các quy trình thực hiện và tuân thủ 

các quy định liên quan tới công bố thông tin. 

Các phòng, ban chức năng và các đơn vị 

thành viên thực hiện nghiêm túc và triển 

khai các nghị quyết của HĐQT ban hành. 

28/08

/2020 
3/3 

Đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết 

HĐQT; 

Đánh giá hoạt động giám sát, kiểm tra tính hợp 

lý, hợp pháp, trung thực, mức độ cẩn trọng 

trong công tác kế toán thống kê, lập báo cáo tài 

chính. 

Các phòng, ban chức năng và các đơn vị 

thành viên thực hiện nghiêm túc và triển 

khai các nghị quyết của HĐQT ban hành; 

Công tác kế toán được thực hiện nghiêm 

túc,  đúng quy định của pháp luật và chế 

độ kế toán hiện hành, đảm bảo tính khách 

quan, trung thực, đúng với thực tế hoạt 

động kinh doanh của công ty. 

18/12

/2020 
3/3 

Rà soát các nghị quyết HĐQT ban hành trong 

nửa cuối năm 2020 và đánh giá kết quả thực 

hiện ; 

Đánh giá việc thực thi các quy định của pháp 

luật về thuế, chính sách tiền lương, tiền 

thưởng, BHYT, BHXH, cổ tức;... 

Các bộ phận liên quan đã thực hiện 

nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT, 

không để xảy ra sai sót; 

Việc thực thi các quy định của pháp luật 

về thuế, chính sách tiền lương, tiền 

thưởng, BHYT, BHXH cho người lao 

động và chi trả cổ tức cho cổ đông đều 

được thực thi đầy đủ, kịp thời, và nghiêm 

chỉnh. 
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Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 

• Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh: năm 2020, Tập đoàn hoàn thành 75% chỉ tiêu về doanh 

thu và 38% chỉ tiêu lợi nhuận; 

• Phối hợp với HĐQT chọn EY là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Tập đoàn 

và các công ty con; 

• Triển khai dự án nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn PBAT; 

• Triển khai kế hoạch huy động vốn tài trợ các dự án của Tập đoàn; 

• Nhận thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên; 

• Thực hiện niêm yết cổ phiếu tại HOSE; 

• Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và nới room nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 

100%; 

• Sửa đổi điều lệ và ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 

Kết quả giám sát HĐQT và BĐH 

o HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của BĐH trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 

giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

o Năm 2020, HĐQT đã tiến hành 30 phiên họp, đã thông qua và ban hành 30 nghị quyết và 

quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự 

đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT đảm bảo theo đúng quy định tại 

điều lệ Công ty. 

o Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến 

biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình. Các nghị quyết của HĐQT được 

ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật. 

o Trong công tác phối hợp với BKS: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm 

vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới 

BKS để tạo thuận lợi cho công tác của BKS.  

o Các vấn đề quan trọng đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản; việc bầu thành viên trong 

HĐQT đều được HĐQT xin ý kiến của ĐHĐCĐ theo đúng quy định. 

o Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, trong năm 2020 BĐH đã chủ động trong việc 

hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo thường xuyên để đưa ra các giải 

pháp kinh doanh, kế hoạch ứng biến kịp thời với diễn biến của môi trường kinh doanh, 

khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông 
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qua và các nghị quyết, quyết định của HĐQT. BĐH đã hoàn thành tốt vai trò điều hành 

hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT. 

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật 

o Tập đoàn trở thành Tập đoàn đại chúng từ tháng 1/2020 và cổ phiếu APH được niêm 

yết tại HOSE từ tháng 7/2020. Trong năm Tập đoàn đã tuân thủ quy định hiện hành về 

công bố thông tin. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin 

khi giao dịch cổ phiếu APH.  

o Các báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính quý, bán niên và năm được công 

bố đúng thời hạn.  

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh 

o Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính: 

Các BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm và bán niên năm 2020 đã được lập trên 

cơ sở lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất 

quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và tuân thủ các quy định, các Chuẩn mực 

kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam. BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán EY và không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. 

Các BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh 

trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động 

kinh doanh riêng, hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng, hợp nhất cho năm tài chính kết 

thúc cùng ngày. 

o Kết quả kinh doanh: 

Ban Kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong báo cáo riêng và báo cáo tài chính 

hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán EY.  

 

 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 2018 2019 2020 
Tăng trưởng 

2019-2020  

Doanh thu thuần 8.027 9.513 8.485 -11% 

LNST 176 712 242 -66% 

Tổng tài sản 8.191 9.988 10.434 5% 

Nợ phải trả 5.258 5.925 6.041 2% 

Vốn chủ sở hữu 2.934 4.063 4.393 8% 
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Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 

Ưu điểm: 

• Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc trên tinh thần độc lập, khách quan, và tuân thủ các 

quy định pháp luật trong công các giám sát các hoạt động của Tập đoàn.  

• Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT và BĐH, các phòng ban chức năng để hoàn 

thành chức năng, nhiệm vụ của Ban, thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của công 

ty, phát hiện các rủi ro tiềm tàng, đề xuất các giải pháp khắc phục, đảm bảo hoạt động của Tập 

đoàn an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật. 

Tồn tại: 

• Do mới được thành lập nên Ban Kiểm soát còn cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa vai trò 

trong các chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các công tác kiểm tra giám sát hoạt 

động của Tập đoàn. 

Đề xuất của BKS cho năm 2021 

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt 

động của Tập đoàn, BKS sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kiểm tra giám sát nội bộ, cụ thể: 

• Tăng cường kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế trong quản lý điều 

hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; 

• Định kỳ kiểm tra việc hạch toán, lập báo cáo tài chính quý, năm của Tập đoàn; 

• Tiếp tục nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, BĐH các giải pháp để hoàn thiện hệ 

thống quản trị và quản trị rủi ro của Tập đoàn theo các thông lệ quốc tế, nhằm tăng cường 

minh bạch, hạn chế rủi ro trong vận hành. 
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Báo cáo đánh giá tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2020 

Báo cáo được lập dựa trên Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty do UBCKNN và IFC xây dựng và 

xuất bản. 

STT 
Nguyên tắc 

quản trị 
Thông lệ khuyến nghị Thực hiện tại APH 

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nguyên tắc 1: Thiết lập rõ Vai trò, Trách nhiệm và Cam kết của HĐQT 

1.1 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải xác định 

rõ ràng và 

công bố toàn 

bộ các vai trò, 

trách nhiệm 

và trách 

nhiệm giải 

trình của 

mình. 

HĐQT cần phải thông qua một quy chế hoạt động 

riêng, xác định rõ các vai trò, trách nhiệm và 

trách nhiệm giải trình của HĐQT; quy chế hoạt 

động của HĐQT cần phải được công bố trên 

website của công ty. 

Vài trò, trách nhiệm, trách 

nhiệm giải trình, quy chế hoạt 

động của HĐQT được quy định 

tại điều lệ, đăng tải trên website 

Tập đoàn. 

HĐQT cần phải xem xét và định hướng chiến 

lược công ty, các kế hoạch hoạt động lớn, chính 

sách quản lý rủi ro, ngân sách và kế hoạch kinh 

doanh hàng năm; đặt ra các mục tiêu hoạt động; 

theo dõi việc thực hiện mục tiêu và hoạt động của 

công ty; và giám sát các hoạt động đầu tư, thâu 

tóm và thoái vốn lớn. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

HĐQT cần phải theo dõi tính hiệu quả của công 

tác quản trị, chính sách và hoạt động môi trường 

và xã hội, và việc tuân thủ luật pháp hiện hành 

của công ty. 

HĐQT thực hiện tốt điều này. 

HĐQT cần phải thực hiện và thúc đẩy các chuẩn 

mực cao về đạo đức kinh doanh và giám sát việc 

thực hiện bộ quy tắc đạo đức kinh doanh để mang 

lại văn hoá liêm chính cho công ty. 

Bộ quy tắc đạo đức, bộ gen 

người An Phát và các bộ nguyên 

tắc ứng xử được ban hành và 

đảm bảo thực hiện. 

HĐQT cần phải đánh giá được những rủi ro lớn 

mà công ty phải đối diện và các bước mà Ban 

Điều hành phải thực hiện để theo dõi và kiểm 

soát những rủi ro đó. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

HĐQT cần phải giám sát để bảo đảm tính liêm 

chính của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính 

của công ty, bao gồm kiểm toán độc lập và đảm 

bảo có các hệ thống kiểm soát phù hợp, cụ thể là 

các hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính và 

hoạt động, tuân thủ theo pháp luật và các tiêu 

chuẩn liên quan. 

BCTC bán niên được soát xét và 

BCTC năm được kiểm toán bởi 

EY Việt Nam. HĐQT theo dõi, 

giám sát hệ thống quản lý rủi ro, 

kiểm soát tài chính và hoạt 

động, đảm bảo tuân thủ pháp 

luật và các tiêu chuẩn khác. 

HĐQT cần phải tuyển lựa, đưa ra mức đãi ngộ, 

giám sát và thay thế các cán bộ quản lý then chốt 

nếu thấy cần thiết, và đồng thời giám sát kế hoạch 

kế nhiệm của các vị trí này. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 
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STT 
Nguyên tắc 

quản trị 
Thông lệ khuyến nghị Thực hiện tại APH 

HĐQT cần phải gắn mức thù lao của cán bộ quản 

lý cấp cao và thành viên HĐQT một cách phù 

hợp với khẩu vị rủi ro và vì lợi ích lâu dài của 

công ty và cổ đông. 

 Thù lao của HĐQT, BKS được 

ĐHĐCĐ thông qua. 

HĐQT cần phải theo dõi và quản lý các xung đột 

lợi ích tiềm tàng của các thành viên trong Ban 

Điều hành, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 

(nếu có) và các cổ đông, bao gồm việc sử dụng 

tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao 

dịch với bên liên quan. 

HĐQT có theo dõi và quản lý, 

các giao dịch với bên liên quan 

đều phải được ĐHĐCĐ thông 

qua. 

HĐQT cần phải giám sát quá trình công bố thông 

tin và truyền thông của công ty. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

1.2 

Thành viên 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải hiểu biết 

đầy đủ về 

nghĩa vụ và 

trách nhiệm 

ủy thác của 

mình, làm 

việc trên cơ sở 

có đầy đủ 

thông tin, một 

cách trung 

thành, mẫn 

cán, cẩn 

trọng, và vì 

lợi ích cao 

nhất của công 

ty và cổ đông, 

đồng thời 

cũng quan 

tâm đến lợi 

ích của các 

bên có quyền 

lợi liên quan 

của công ty. 

Thành viên HĐQT cần phải thực hiện trách 

nhiệm một cách có thiện ý và vì lợi ích cao nhất 

của công ty và tất cả cổ đông, tránh tất cả các 

xung đột lợi ích phát sinh thực tế và tiềm tàng. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

Những thành viên HĐQT đang làm việc trong cơ 

cấu của một tập đoàn: mặc dù một công ty có thể 

chịu sự kiểm soát của một chủ thể khác, trách 

nhiệm trung thành của thành viên Hội đồng Quản 

trị chỉ liên quan tới công ty và toàn bộ cổ đông 

của công ty đó mà không liên quan tới chủ thể 

kiểm soát tập đoàn đó. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

Thành viên HĐQT cần phải áp dụng mức độ cẩn 

trọng tối đa trong khi thực hiện trách nhiệm theo 

chuẩn mực được kỳ vọng đối với một thành viên 

HĐQT tốt trong những tình huống và hoàn cảnh 

tương tự. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

Thành viên HĐQT cần phải hiểu biết đầy đủ về 

vai trò và trách nhiệm của mình trong HĐQT 

theo quy định của luật pháp và chính sách công 

ty; và góp phần vào việc HĐQT thực hiện vai trò 

và trách nhiệm của mình một cách hiệu quả. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

Thành viên HĐQT cần phải tự trang bị cho mình 

các kiến thức phù hợp về quản trị công ty và các 

yêu cầu về mặt đạo đức, bảo đảm công ty liên tục 

hành động trên cơ sở tuân thủ các chính sách về 

quản trị tốt và đạo đức ứng xử. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 
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Thành viên HĐQT cần phải chủ động tham gia 

giám sát hoạt động của công ty, tham gia thảo 

luận và có nỗ lực phù hợp để có được thông tin 

liên quan đến các vấn đề được thảo luận. Thành 

viên HĐQT nên xem trước tất cả các tài liệu được 

cung cấp trước cuộc họp HĐQT để sẵn sàng đóng 

góp cho cuộc họp HĐQT. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

Mỗi thành viên HĐQT cần phải có trách nhiệm 

tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của công ty 

trong năm. 

Trong năm 2020, tỷ lệ tham dự 

họp của các thành viên là 100%. 

Trong quá trình làm việc trong HĐQT hoặc sau 

đó, ngoại trừ luật pháp có quy định, thành viên 

HĐQT không được tiết lộ bất kỳ thông tin mật 

nào mà thành viên đó biết được trong quá trình 

làm việc. Thành viên HĐQT không được phép sử 

dụng những thông tin mật đó vì lợi ích cá nhân. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này, các thành viên HĐQT, 

BĐH hoặc các vị trí chủ chốt 

đều ký hợp đồng liêm chính. 

Đồng thời điều này được quy 

định trong quy chế quản trị nội 

bộ. 

Nếu thành viên HĐQT từ nhiệm hoặc không thể 

hoàn thành nhiệm vụ, HĐQT cần phải thực hiện 

ngay các bước cần thiết để bảo đảm có sự thay 

thế trong HĐQT theo các hướng dẫn về thông lệ 

tốt nhất, và phù hợp với quy định pháp luật hiện 

hành. 

Tháng 3/2020 ĐHĐCĐ miễn 

nhiệm ông Hiroaki Yashiro và 

bầu bổ sung ông Nirav Sudhir 

Patel là thành viên HĐQT độc 

lập. Các quy định về miễn 

nhiệm, bãi nhiệm TVHĐQT 

cũng được quy định tại quy chế 

quản trị, điều lệ của Tập đoàn. 

1.3 

Cùng với Ban 

Điều hành, 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải thúc đẩy 

văn hóa quản 

trị công ty tốt 

trong công ty 

và liên tục 

giám sát tính 

hiệu quả của 

văn hoá đó. 

HĐQT có vị trí trung tâm trong hệ thống quản trị 

công ty và đóng vai trò giám sát quan trọng. 

Quy định tại điều lệ công ty, quy 

chế quản trị. 

HĐQT cần phải bảo đảm việc ban hành quy chế 

nội bộ về quản trị công ty được xây dựng dựa trên 

các nguyên tắc về minh bạch, trách nhiệm và 

trách nhiệm giải trình, và công bằng, phù hợp với 

thông lệ tốt nhất và quy định hiện hành để chứng 

tỏ cam kết của công ty đối với quản trị công ty 

tốt. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

Để thúc đẩy niềm tin của cổ đông, nhân viên, nhà 

đầu tư cũng như công chúng, quy chế nội bộ về 

quản trị công ty không chỉ nên dừng ở mức tuân 

thủ quy định pháp luật hiện hành mà cần áp dụng 

các thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong nước 

và quốc tế. 

APH cố gắng hoàn thiện hệ 

thống quản trị, theo các thông lệ 

quốc tế tốt nhất.  

HĐQT cần phải chủ động đánh giá thường xuyên 

việc thực hiện quản trị công ty để bảo đảm phân 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 
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định rõ phạm vi trách nhiệm giải trình của các 

cấp quản lý trong toàn công ty. 

Công ty cần phải công bố cơ cấu và chính sách 

quản trị, cụ thể là nội dung của quy chế nội bộ về 

QTCT hoặc chính sách quản trị công ty và quá 

trình thực hiện quy chế hoặc chính sách đó. Theo 

thông lệ tốt, cần công bố điều lệ công ty, quy chế 

hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ về QTCT và 

trong trường hợp phù hợp, cơ cấu HĐQT, cơ cấu 

và quy chế hoạt động của các ủy ban. 

Quy chế quản trị của công ty 

được ban hành và công bố trên 

website. 

1.4 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải có trách 

nhiệm bảo 

đảm và thông 

qua một 

chương trình 

quy hoạch kế 

cận hiệu quả 

cho các vị trí 

thành viên 

Hội đồng 

Quản trị, 

CEO, và 

thành viên 

Ban Điều 

hành chủ chốt 

để bảo đảm 

tăng trưởng và 

gia tăng liên 

tục giá trị của 

cổ đông. 

Việc chuyển giao vai trò lãnh đạo công ty cho 

những cá nhân đủ tiêu chuẩn và năng lực là mục 

tiêu của quy hoạch kế cận. HĐQT có trách nhiệm 

thực hiện một quá trình để bổ nhiệm các cán bộ 

quản lý chủ chốt có năng lực, chuyên môn, trung 

thực, và nhiệt tình, có thể gia tăng giá trị cho công 

ty. 

Tập đoàn đã xây dựng và triển 

khai chương trình đào tạo lãnh 

đạo trẻ, ươm mầm đội ngủ nhân 

sự chủ chốt kế cận, vừa có 

chuyên môn, năng lực, kỹ năng, 

vừa nhiệt tình, tâm huyết với 

công ty 

Một quy hoạch kế cận tốt gắn liền với việc những 

vai trò và trách nhiệm được quy định bằng văn bản 

đối với từng vị trí, và nên bắt đầu bằng cách xác 

định kiến thức, kỹ năng, và năng lực chính cần phải 

có cho vị trí đó. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

Đối với mỗi ứng cử viên tiềm năng đã xác định, 

cần phải có kế hoạch phát triển chuyên môn để 

giúp cá nhân đó chuẩn bị tốt cho công việc (vd: 

đào tạo, chia sẻ và tích lũy kinh nghiệm). 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

Quá trình này nên được thực hiện một cách nhất 

quán và phù hợp với định hướng chiến lược của 

công ty. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

Nguyên tắc 2. Thiết lập một HĐQT có năng lực và chuyên môn 

2.1 

Tập thể Hội 

đồng Quản trị 

cần phải sở 

hữu các quan 

điểm, chuyên 

môn, kỹ năng, 

năng lực đa 

dạng và phù 

Sự đa dạng của HĐQT là hết sức quan trọng vì 

điều đó cho phép công ty tận dụng được lợi thế của 

số nhiều các quan điểm làm cho quy trình ra quyết 

định phong phú và đáng tin cậy hơn. 

HĐQT đảm bảo tính đa dạng về 

kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, 

tuổi. Thông tin cụ thể xem tại 

phần giới thiệu HĐQT. 

Cơ cấu của HĐQT cần phải tính đến sự đa dạng về 

kiến thức, kinh nghiệm, hành vi, khía cạnh văn 

hoá, tuổi và giới tính. 

HĐQT đảm bảo tính đa dạng về 

kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, 

tuổi. Thông tin cụ thể xem tại 

phần giới thiệu HĐQT. 
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hợp để đóng 

vai trò chèo 

lái và giám sát 

công ty hiệu 

quả. 

HĐQT cần phải bảo đảm Ban Điều hành ban hành 

và thúc đẩy các chính sách để tạo cơ hội công bằng 

cho phụ nữ được tiếp cận các vị trí lãnh đạo trong 

doanh nghiệp. 

Có 1/7 thành viên HĐQT và 1/3 

thành viên BĐH là phụ nữ. 

HĐQT cần phải xây dựng ma trận kỹ năng HĐQT 

có mô tả về vai trò và năng lực cần thiết cho việc 

bổ nhiệm, bao gồm các yếu tố như sự độc lập, đa 

dạng, độ tuổi, giới tính, quy hoạch kế cận tương 

lai, sự liêm chính, kỹ năng, chuyên môn, bề dày 

kinh nghiệm, kiến thức về hoạt động kinh doanh 

và ngành nghề hoạt động của công ty; và sự sẵn 

lòng dành đủ thời gian và nỗ lực để hoàn thành 

trách nhiệm của HĐQT trong bối cảnh cơ cấu cũng 

như nhu cầu hiện hành của HĐQT và các ủy ban 

trực thuộc HĐQT. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này. 

HĐQT, với sự hỗ trợ của ủy ban đề cử nhân sự, 

cần phải lựa chọn và đề xuất ứng cử viên HĐQT 

để cổ đông bầu chọn. Ủy ban đề cử nhân sự thuộc 

HĐQT cần phải giám sát việc xây dựng và thực 

hiện quy trình đề cử HĐQT chính thức. HĐQT cần 

phải công bố quy trình bổ nhiệm thành viên HĐQT 

mới và các tiêu chí sử dụng để lựa chọn thành viên 

HĐQT mới. 

Quy trình bổ nhiệm thành viên 

HĐQT mới và tiêu chí của thành 

viên HĐQT được quy định rõ 

trong điều lệ Tập đoàn, đăng tải 

trên website. 

Tất cả các cổ đông đều phải có cơ hội đề cử ứng 

cử viên cho Hội đồng Quản trị. Cổ đông sở hữu tối 

thiểu 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần của 

công ty phải có quyền đề xuất ứng cử viên. Cổ 

đông sở hữu dưới 5% (năm phần trăm) tổng số cổ 

phần biểu quyết của công ty phải có cơ hội đề xuất 

ứng cử viên. Thời hạn cho việc đề xuất ứng cử viên 

HĐQT, thủ tục xem xét đề xuất và đưa vào chương 

trình họp phải được quy định cụ thể trong quy chế 

hoạt động của HĐQT. 

Điều lệ Tập đoàn cho phép cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 

từ 10% tổng số cổ phần trở lên  

trong thời hạn liên tục ít nhất 06 

tháng có quyền biểu quyết được 

đề cử TV HĐQT 

Một công ty đại chúng nên có số lượng thành viên 

HĐQT là số lẻ từ năm đến mười một. Số lượng này 

có thể khác nhau tuỳ thuộc vào ngành hoạt động, 

quy mô, mức độ phức tạp của công ty, cũng như 

chu kỳ hoạt động của công ty, và những ủy ban nào 

cần được thành lập. 

HĐQT Tập đoàn hiện có 7 thành 

viên. 

2.2 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải bao gồm 

Cơ cấu phù hợp của thành viên HĐQT điều hành 

và không điều hành, bao gồm thành viên HĐQT 

độc lập (xem Nguyên tắc 3), bảo đảm để không có 

HĐQT APH có 3 thành viên điều 

hành, 3 thành viên không điều 

hành và 1 thành viên độc lập. 
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tối thiểu hai 

phần ba thành 

viên không 

điều hành, có 

các tiêu chuẩn 

cần thiết để 

tham gia một 

cách hiệu quả 

và giúp Hội 

đồng Quản trị 

luôn có các 

nhận định 

khách quan, 

độc lập về 

hoạt động của 

công ty và bảo 

đảm có được 

cơ chế kiểm 

soát và cân 

bằng phù hợp. 

một hoặc một nhóm thành viên HĐQT nào có thể 

chi phối quá trình ra quyết định. 

Hơn nữa, một HĐQT cần phải bao gồm tối thiểu 

hai phần ba thành viên HĐQT không điều hành để 

bảo đảm lợi ích của công ty cao hơn lợi ích của các 

cổ đông cá nhân.  

Hiện có 3/7 thành viên HĐQT 

không điều hành. 

Công ty cần quy định rõ tiêu chuẩn phù hợp cần 

thiết đối với các thành viên HĐQT không điều 

hành để bảo đảm việc những thành viên này có thể 

tham gia hiệu quả vào thảo luận của HĐQT đồng 

thời thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình. 

Hiện điều lệ chỉ quy định về điều 

kiện được ứng cử/ đề cử là TV 

HĐQT, chưa có tiêu chuẩn về TV 

HĐQT không điều hành. 

2.3 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải bổ nhiệm 

một Thư ký 

Công ty, là 

người chịu 

trách nhiệm 

trực tiếp trước 

Hội đồng 

Quản trị về tất 

cả các vấn đề 

liên quan đến 

chức năng và 

hoạt động của 

Hội đồng 

Quản trị. 

Thư ký Công ty hiện đại thường giữ vị trí lãnh đạo 

cấp cao của công ty và được kỳ vọng sẽ đưa ra các 

tư vấn chuyên môn cho cổ đông, HĐQT, từng 

thành viên HĐQT, Ban Điều hành, và các bên có 

quyền lợi liên quan khác về các khía cạnh quản trị 

công ty của các quyết định chiến lược. 

Trong cơ cấu tổ chức Tập đoàn 

có Văn phòng HĐQT, bao gồm 

phòng Thư ký và phòng Quan hệ 

Cổ đông. Đây là bộ phận có chức 

năng tư vấn cho HĐQT, BĐH, và 

các bên có quyền lợi liên quan 

khác về các vấn đề trong quản trị 

và quản hệ cổ đông. 

Thư ký Công ty thường đóng vai trò cầu nối về 

thông tin, truyền thông, cố vấn, và trọng tài giữa 

HĐQT và Ban Điều hành. Thư ký Công ty cũng 

đóng vai trò là cầu nối giữa công ty với cổ đông và 

các bên có quyền lợi liên quan, tuy nhiên trong 

những tổ chức lớn việc này thường do “cán bộ phụ 

trách quan hệ cổ đông” đảm nhiệm. 

Văn phòng HĐQT là đơn vị chức 

năng trực thuộc HĐQT bao gồm 

02 bộ phận là  

Phòng Thư ký và Phòng Quan hệ 

nhà đầu tư với các chức năng 

chính là cầu nối giữa HĐQT với 

BĐH, tham mưu, giúp việc cho 

HĐQT Tập đoàn; quản lý cổ 

đông và các bên có quyền lợi liên 

quan. 

Vai trò và trách nhiệm của Thư ký Công ty bao 

gồm, nhưng không giới hạn ở những nội dung sau 

đây: 

a. Quản lý tất cả các vấn đề hậu cần cho các cuộc 

họp HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT, 

tham dự và ghi biên bản họp; 

Văn phòng HĐQT của Tập đoàn 

thực hiện đầy đủ các chức năng 

này. 
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b. Lập biên bản của tất cả các cuộc họp HĐQT và 

ủy ban trực thuộc HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc truyền đạt thông tin trong HĐQT; 

c. Tư vấn cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc 

HĐQT về vai trò và trách nhiệm tương ứng; 

d. Tạo điều kiện thuận lợi giúp định hướng cho 

thành viên HĐQT mới và hỗ trợ đào tạo và phát 

triển thành viên HĐQT; 

Cố vấn cho HĐQT về vấn đề công bố thông tin 

doanh nghiệp và tuân thủ các quy định đối với 

doanh nghiệp, chứng khoán và các yêu cầu về 

niêm yết; 

f. Quản lý các quy trình liên quan đến họp cổ 

đông hàng năm; 

g. Theo dõi các tiến triển trong quản trị công ty 

và hỗ trợ HĐQT áp dụng các thông lệ quản trị 

công ty để đáp ứng nhu cầu của HĐQT và kỳ 

vọng của các bên có quyền lợi liên quan; 

h. Đóng vai trò đầu mối liên lạc với các bên có 

quyền lợi liên quan và tham gia giải quyết các 

vấn đề về quản trị công ty 

Để thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả, 

Thư ký Công ty cần phải hành động một cách độc 

lập với sự liêm chính cao nhất để bảo vệ lợi ích của 

công ty, cổ đông, và các bên khác có lợi ích hợp 

pháp trong hoạt động kinh doanh của công ty. Mức 

độ trách nhiệm này yêu cầu phải có kiến thức sâu 

rộng về môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp 

đang hoạt động cũng như kiến thức về luật pháp, 

quy tắc, và quy định điều chỉnh hoạt động của 

doanh nghiệp. Thư ký Công ty cần phải thường 

xuyên phát triển chuyên môn, duy trì sự trung lập 

và khách quan trong khi hỗ trợ HĐQT và các chủ 

thể có liên quan trong quá trình làm việc. 

Bộ phận Văn phòng HĐQT gồm 

những người có trình độ chuyên 

môn,  có kinh nghiệm làm việc 

nhiều năm tại Tập đoàn, đồng 

thời đảm bảo tinh thần trung 

thực, liêm chính trong các hành 

động. Đội ngũ nhân sự không 

ngừng trau dồi trình độ, chuyên 

môn, kỹ năng thông qua tham dự 

các lớp đào tạo, tập huấn và tiến 

bộ trong công việc hàng ngày. 

2.4 

Công ty cần 

phải quy định 

trong quy chế 

hoạt động của 

Hội đồng 

Tất cả các thành viên HĐQT mới cần phải được 

định hướng phù hợp khi gia nhập HĐQT để bảo 

đảm rằng họ nắm bắt được nhiệm vụ và trách 

nhiệm của mình đối với công ty trước khi bắt đầu 

nhiệm kỳ thành viên HĐQT. 

Các thành viên HĐQT mới được 

tham gia các chương trình hội 

nhập văn hóa trước khi bắt đầu 

nhiệm kỳ. 
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Quản trị và 

Quy chế nội 

bộ về Quản trị 

Công ty một 

chính sách 

phát triển liên 

tục đối với 

Hội đồng 

Quản trị, bao 

gồm chương 

trình định 

hướng cho 

thành viên 

Hội đồng 

Quản trị mới 

và cập nhật 

đào tạo hàng 

năm cho tất cả 

các thành viên 

Hội đồng 

Quản trị. 

Chương trình định hướng sẽ được HĐQT xây 

dựng (với sự hỗ trợ của ủy ban liên quan hoặc Thư 

ký Công ty), trong đó có các chủ đề quan trọng về 

quản trị công ty (bao gồm Bộ 

Nguyên tắc này), giới thiệu về hoạt động kinh 

doanh của công ty, Điều lệ công ty, và Bộ Quy tắc 

Đạo đức Kinh doanh của công ty. Chương trình 

này phải đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của công 

ty và của cá nhân thành viên HĐQT 

cũng như hỗ trợ mọi thành viên HĐQT mới trong 

việc thực hiện hiệu quả vai trò chức năng của 

mình.  

HĐQT nắm bắt nhu cầu đào tạo 

về quản trị doanh nghiệp cho các 

thành viên HĐQT, BĐH và các 

lãnh đạo cao cấp, dựa trên tư vấn 

của Văn phòng HĐQT và Ban 

Đào tạo, từ đó lựa chọn đơn vị 

đào tạo để triển khai. Trong năm 

các khóa học về quản trị doanh 

nghiệp đã được tổ chức với đội 

ngũ giảng dạy là các chuyên gia 

tư vấn luật và có nhiều năm kinh 

nghiệm về triển khai  các chương 

trình đào tạo quản trị doanh 

nghiệp. 

Thành viên HĐQT cần phải có nguồn lực và mạng 

lưới cần thiết để nâng cao và duy trì kiến thức, kỹ 

năng, và chuyên môn nhằm thúc đẩy hiệu quả công 

việc của HĐQT và duy trì tiêu chuẩn của các thành 

viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ và trách 

nhiệm của mình 

Các thành viên HĐQT của Tập 

đoàn đều có trình độ chuyên 

môn, nhiều năm kinh nghiệm 

quản lý và thường xuyên cập 

nhật, nâng cao năng lực, gia tăng 

hiệu quả công việc. 

Tất cả các thành viên HĐQT cần phải tham gia tối 

thiểu một chương trình đào tạo thành viên HĐQT 

hoặc quản trị công ty của một tổ chức chuyên 

nghiệp có uy tín để bảo đảm họ hiểu rõ những 

nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty tốt cũng như 

nỗ lực bắt kịp những xu hướng và yêu cầu mới nhất 

về quản trị. 

Tập đoàn tham vấn các đơn vị tư 

vấn luật và các chuyên gia nhiều 

năm kinh nghiệm về quản trị 

doanh nghiệp. Các đơn vị đối tác 

kịp thời cập nhật những thay đổi 

và xu hướng và yêu cầu mới nhất 

trong quản trị doanh nghiệp cho 

HĐQT công ty. 

Công ty cần phải công bố tại Mục Quản trị Công 

ty trong báo cáo thường niên của công ty về chính 

sách và thông lệ cho việc phát triển và đào tạo 

chuyên môn cho thành viên HĐQT, 

cả trong quá trình định hướng và một cách thường 

xuyên. 

APH thực hiện công bố thông tin 

này trong báo cáo thường niên. 

Nguyên tắc 3: Bảo đảm vai trò lãnh đạo hiệu quả và tính độc lập của HĐQT 

  

3.1 

Sau khi được 

bầu chọn, tất 

cả các thành 

viên Hội đồng 

Quản trị cần 

phải có trách 

nhiệm với 

Thành viên HĐQT cần phải thực hiện nhiệm vụ 

dựa trên kiến thức và năng lực chuyên môn của 

mình, hoàn toàn khách quan và không chịu tác 

động của bất kỳ mối quan hệ cá nhân hay chuyên 

môn nào. Thành viên HĐQT phải tạo ra và bảo 

toàn giá trị cho doanh nghiệp nói chung, trên cơ sở 

các nguyên tắc pháp luật và đạo đức phù hợp. 

HĐQT Tập đoàn thực hiện tốt nội 

dung này. 
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công ty, cho 

dù được bổ 

nhiệm bởi cổ 

đông, nhóm 

cổ đông, quản 

tài viên hay 

các bên có 

quyền lợi liên 

quan. 

Các thành viên HĐQT có xung đột về một vấn đề 

cụ thể cần phải tránh tham gia thảo luận và quyết 

định về vấn đề cụ thể đó. Những thành viên HĐQT 

nào nếu cảm thấy không thể duy trì được tính độc 

lập khách quan trong khi thực 

hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thì nên từ 

nhiệm. 

HĐQT Tập đoàn thực hiện tốt nội 

dung này. 

Thành viên HĐQT không được làm tư vấn hay cố 

vấn được trả phí bởi công ty. 

Các thành viên HĐQT không 

cung cấp các dịch vụ tư vấn hay 

cố vấn được APH trả phí. 

3.2 

Để thúc đẩy 

nhận định độc 

lập của tất cả 

các thành viên 

Hội đồng 

Quản trị và sự 

liêm chính 

của hệ thống 

quản trị, công 

ty cần phải có 

tối thiểu một 

phần ba (1/3) 

thành viên 

Hội đồng 

Quản trị là 

thành viên 

độc lập. 

Sự có mặt của thành viên HĐQT độc lập trong 

HĐQT bảo đảm việc ra quyết định độc lập về các 

vấn đề của công ty và giám sát khách quan phù hợp 

đối với các hoạt động của Ban Điều hành, bao gồm 

việc ngăn ngừa xung đột lợi ích và cân bằng các 

nhu cầu có tính cạnh tranh lẫn nhau của công ty.  

HĐQT Tập đoàn hiện có 01 

thành viên độc lập. 

Xu hướng thế giới công nhận sự hiện diện của 

thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT góp phần 

bảo đảm để việc ra quyết định khách quan hơn, đặc 

biệt trong các tình huống có xung đột lợi ích.  

 

HĐQT Tập đoàn nhận thức được 

vai trò của thành viên HĐQT 

trong việc tăng cường tính khách 

quan đối với các quyết định, nghị 

quyết của HĐQT, đặc biệt đối với 

các tình huống có xung đột lợi 

ích.  

  

Ngoài ra, các chuyên gia cũng có nhiều quan điểm 

khác nhau về số lượng thành viên HĐQT độc lập 

tối ưu trong HĐQT. Tuy nhiên, quan điểm chung 

về số lượng lý tưởng của thành viên HĐQT độc lập 

trong HĐQT là ở mức tối 

thiểu một phần ba (1/3) cho tới đa số. 

Hiện có 1/7 thành viên HĐQT là 

thành viên độc lập. Tập đoàn đã 

xây dựng lộ trình để đảm bảo cơ 

cấu HĐQT đáp ứng yêu cầu về 

thành viên HĐQT độc lập. 

3.3 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải bảo đảm 

các thành 

viên Hội đồng 

Quản trị độc 

lập có đầy đủ 

các tiêu chuẩn 

và năng 

lực cần thiết 

Thành viên HĐQT độc lập cần phải có hiểu biết 

chung tốt về ngành nghề họ tham gia. 

Thành viên HĐQT độc lập của 

Tập đoàn có nhiều năm kinh 

nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn 

kinh doanh quốc tế, phù hợp với 

ngành nghề chính của APH là 

đầu tư tài chính. 

Cần lưu ý rằng tính độc lập và năng lực phải đi đôi 

với nhau.  

Thành viên HĐQT độc lập của 

APH có trình độ thạc sĩ, nhiều 

năm kinh nghiệm tại các lĩnh vực 

tư vấn. 
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để tham gia 

đóng góp cho 

Hội đồng 

Quản trị.  

Điều quan trọng là thành viên HĐQT độc lập có 

đầy đủ các tiêu chuẩn và vị thế giúp họ tham gia 

hiệu quả và khách quan vào thảo luận của HĐQT. 

Thành viên HĐQT độc lập có đầy 

đủ các tiêu chuẩn và năng lực để 

tham gia thảo luận các vấn đề của 

HĐQT một khách quan và hiệu 

quả. 

Tất cả các công ty cần phải có tối thiểu một thành 

viên HĐQT độc lập có chuyên môn và kinh 

nghiệm tài chính để tham gia và lãnh đạo Ủy ban 

Kiểm toán.  

Hiện Tập đoàn đã xây dựng lộ 

trình để  HĐQT đáp ứng yêu cầu 

cao hơn về tính độc lập. 

3.4 

Thành viên 

Hội đồng 

Quản trị độc 

lập chỉ nên 

tham gia Hội 

đồng Quản trị 

tối đa chín 

năm liên tục. 

Việc tham gia là thành viên độc lập trong một 

HĐQT trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng 

đến khả năng hành động độc lập và khách quan của 

thành viên HĐQT đó. Vì vậy, tổng thời gian làm 

việc liên tục trong các nhiệm kỳ của thành viên 

HĐQT độc lập không được vượt quá chín năm. 

Hiện thành viên HĐQT độc lập 

của APH mới được bổ nhiệm từ 

tháng 3/2020. 

Sau chín năm trên, thành viên HĐQT độc lập đó 

vĩnh viễn không được đưa ra bầu lại vào vị trí 

thành viên HĐQT độc lập của công ty, nhưng có 

thể tiếp tục đủ điều kiện để được  đề cử và bầu 

chọn làm thành viên HĐQT không độc lập.  

Hiện thành viên HĐQT độc lập 

của APH mới được bổ nhiệm từ 

tháng 3/2020. 

3.5 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải chỉ định 

một thành 

viên Hội đồng 

Quản trị đứng 

đầu trong số 

các thành viên 

Hội đồng 

Quản trị độc 

lập nếu Chủ 

tịch Hội đồng 

Quản trị 

không phải là 

thành viên 

độc lập, bao 

gồm trường 

hợp Chủ tịch 

Hội đồng 

Quản trị cũng 

đồng thời là 

Tổng Giám 

đốc. 

Chủ tịch HĐQT và TGĐ phải là những cá nhân 

khác nhau để bảo đảm có cân bằng phù hợp về 

quyền lực, tăng trách nhiệm giải trình, và tăng 

cường năng lực của HĐQT để ra quyết định độc 

lập. Theo thông lệ tốt nhất, Chủ tịch HĐQT cũng 

nên là thành viên HĐQT độc lập. 

Hiện Chủ tịch HĐQT là thành 

viên HĐQT không điều hành. 

Trường hợp Chủ tịch không phải là thành viên 

HĐQT độc lập và vai trò Chủ tịch và TGĐ được 

kết hợp, việc thiết lập các cơ chế phù hợp sẽ bảo 

đảm có được quan điểm và nhận định độc lập. 

Quan trọng hơn, cơ chế này sẽ tránh việc lạm dụng 

quyền lực và thẩm quyền, và tránh được xung đột 

lợi ích tiềm tàng.  

Hiện Chủ tịch HĐQT là thành 

viên không điều hành, TGĐ 

không phải là Chủ tịch HĐQT 

Cơ chế đề xuất là cần phải bổ nhiệm một “thành 

viên HĐQT độc lập đứng đầu” phụ trách các thành 

viên HĐQT độc lập, theo thông lệ tốt nhất trong 

trường hợp Chủ tịch không phải là thành viên độc 

lập thì HĐQT nên bao gồm đa số các thành viên 

HĐQT độc lập. 

Hiện HĐQT chỉ có 1 thành viên 

độc lập. 

Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu cần có đủ 

thẩm quyền để dẫn dắt HĐQT trong những trường 

Hiện HĐQT chỉ có 1 thành viên 

độc lập. 
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hợp các thành viên HĐQT còn lại (bao gồm cả Chủ 

tịch HĐQT kiêm TGĐ) có xung đột lợi ích rõ ràng. 

Nguyên tắc 4: Thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT   

4.1 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải thành lập 

ủy ban kiểm 

toán và bảo 

đảm để ủy ban 

này có đủ 

nguồn lực và 

thẩm quyền. 

Ủy ban kiểm 

toán phải bảo 

đảm các kiểm 

soát nội bộ 

phù hợp được 

duy trì và 

công ty tuân 

thủ mọi luật 

HĐQT cần phải thành lập một UBKT, bao gồm tối 

thiểu ba thành viên HĐQT, tất cả đều là thành viên 

không điều hành và đa số là thành viên độc lập, kể 

cả vị trí chủ tịch ủy ban. 

Theo mô hình hoạt động, Tập 

đoàn chưa thành lập các Ủy ban 

trực thuộc HĐQT. 

Ủy ban này cần phải có kiến thức về kiểm toán nội 

bộ, kế toán theo chuẩn mực IFRS và VAS, tuân 

thủ, báo cáo tài chính và kiểm soát. Chủ tịch của 

UBKT phải có chuyên môn về tài chính và là thành 

viên HĐQT độc lập 

Theo mô hình hoạt động, Tập 

đoàn chưa thành lập các Ủy ban 

trực thuộc HĐQT. 

Vai trò và trách nhiệm của UBKT phải được quy 

định trong quy chế hoạt động riêng, do HĐQT phê 

chuẩn và được công bố trên website của công ty. 

Thẩm quyền, cơ cấu, và quy trình hoạt động của 

UBKT cần được quy định cụ thể trong quy chế 

hoạt động của UBKT, là chuẩn mực thực tiễn để 

dựa vào đó có thể đánh giá được kết quả công việc 

của UBKT.  

Theo mô hình hoạt động, Tập 

đoàn chưa thành lập các Ủy ban 

trực thuộc HĐQT. 
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pháp và quy 

định liên 

quan. 

Trách nhiệm chủ yếu của UBKT bao gồm: 

i. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính 

của công ty và mọi công bố chính thức liên quan 

đến kết quả tài chính của công ty; 

ii. Rà soát kiểm soát nội bộ về tài chính của công 

ty, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; 

iii. Rà soát giao dịch với bên liên quan trong 

ngưỡng phê duyệt của HĐQT hoặc đại hội cổ đông 

và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có 

phê duyệt của HĐQT hoặc cổ đông; 

iv. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty; 

v. Giới thiệu công ty kiểm toán độc lập cũng như 

mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp 

đồng với công ty kiểm toán để HĐQT thông qua 

trước khi trình lên ĐHĐCĐ thường niên phê 

duyệt; 

vi. Theo dõi và đánh giá sự độc lập và khách quan 

của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình 

kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử 

dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán; 

vii. Xây dựng và thực hiện chính sách về tuyển 

dụng công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch 

vụ phi kiểm toán; vàviii. Giám sát nhằm bảo đảm 

công ty tuân thủ mọi quy định pháp luật và yêu cầu 

của cơ quan quản lý cũng như các quy định nội bộ 

khác của công ty 

Theo mô hình hoạt động, Tập 

đoàn chưa thành lập các Ủy ban 

trực thuộc HĐQT. 

4.2 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải thành lập 

một Ủy ban 

Quản lý Rủi 

ro có năng lực 

để bảo đảm 

các rủi ro tiềm 

ẩn trong hoạt 

động kinh 

doanh của 

công ty được 

HĐQT cần phải thành lập một Ủy ban Quản lý Rủi 

ro, bao gồm tối thiểu ba thành viên HĐQT không 

điều hành, đa số là thành viên độc lập, kể cả vị trí 

chủ tịch ủy ban này.  

Theo mô hình hoạt động, Tập 

đoàn chưa thành lập các Ủy ban 

trực thuộc HĐQT. 

HĐQT cần phải phê duyệt quy chế hoạt động của 

Ủy ban Quản lý Rủi ro và quy chế này phải được 

công bố trên website của công ty. Thẩm quyền, cơ 

cấu, và quy trình hoạt động được quy định trong 

quy chế hoạt động của Ủy ban Quản lý Rủi ro nên 

được xây dựng thành chuẩn đối sánh thực tế, để 

dựa vào đó có thể đánh giá được kết quả công việc 

của Ủy ban Quản lý Rủi ro. 

Theo mô hình hoạt động, Tập 

đoàn chưa thành lập các Ủy ban 

trực thuộc HĐQT. 
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quản lý phù 

hợp. 
Trách nhiệm chủ yếu của Ủy ban Quản lý Rủi ro 

bao gồm: 

i. Phê duyệt và giám sát quy trình và chính sách 

của công ty về nhận dạng và quản lý rủi ro; 

ii. Giám sát và theo dõi kết quả công việc của Ban 

Điều hành liên quan đến việc thực hiện chính sách 

quản lý rủi ro của công ty; 

iii. Rà soát và trình HĐQT phê duyệt khẩu vị rủi 

ro và chiến lược quản lý rủi ro; 

iv. Đề xuất với HĐQT về mức độ rủi ro và thẩm 

quyền chấp nhận rủi ro được ủy quyền cho Tổng 

Giám đốc (TGĐ) và Ban Điều hành. 

v. Xem xét các khía cạnh của chiến lược và đề xuất 

của Ban Điều hành; 

vi. Theo dõi hiệu quả của bộ phận quản lý rủi ro và 

bảo đảm có đủ nguồn lực và hệ thống để đáp ứng 

mức độ năng lực mong muốn và cao hơn yêu cầu 

tối thiểu về tuân thủ; và 

vii. Thiết lập các chương trình giáo dục thường 

xuyên để cải thiện kiến thức quản lý rủi ro của 

thành viên 

Theo mô hình hoạt động, Tập 

đoàn chưa thành lập các Ủy ban 

trực thuộc HĐQT. 

Tùy thuộc vào yêu cầu của pháp luật về quy mô 

công ty, môi trường hoạt động kinh doanh của 

công ty và các yếu tố khác, nếu công ty không có 

nhu cầu cấp thiết phải thành lập 

riêng một Ủy ban Quản lý Rủi ro, Ủy ban Kiểm 

toán có thể kết hợp trách nhiệm giám sát kiểm toán 

và quản lý rủi ro. 

Theo mô hình hoạt động, Tập 

đoàn chưa thành lập các Ủy ban 

trực thuộc HĐQT. 

4.3 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải thành lập 

Ủy ban Quản 

trị công ty, Bổ 

nhiệm và 

Lương thưởng 

để tăng cường 

hiệu quả của 

khung quản trị 

công ty và bảo 

đảm rằng 

chính sách và 

hoạt động bổ 

HĐQT cần phải thành lập một Ủy ban Quản trị 

Công ty, Bổ nhiệm và Lương thưởng (Corporate 

Governance, Nomination and Remuneration - 

CGNR), bao gồm tối thiểu ba thành viên HĐQT 

không điều hành có năng lực chuyên môn, đa số là 

thành viên độc lập, kể cả vị trí chủ tịch ủy ban. 

Theo mô hình hoạt động, Tập 

đoàn chưa thành lập các Ủy ban 

trực thuộc HĐQT. 

HĐQT cần phải phê duyệt quy chế hoạt động của 

Ủy ban CGNR và quy chế này cần phải được công 

bố trên website của công ty. Thẩm quyền, cơ cấu, 

và quy trình hoạt động được quy định trong quy 

chế hoạt động của Ủy ban CGNR nên được xây 

dựng thành chuẩn đối sánh thực tế, để dựa vào đó 

có thể đánh giá được kết quả công việc của Ủy ban 

CGNR. 

Theo mô hình hoạt động, Tập 

đoàn chưa thành lập các Ủy ban 

trực thuộc HĐQT. 
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nhiệm và 

lương thưởng 

của công ty hỗ 

trợ được việc 

bổ nhiệm, 

phát triển,thu 

hút và giữ 

chân các 

thành viên 

Hội đồng 

Quản trị và 

Ban Điều 

hành tài năng. 

Trách nhiệm chủ yếu của Ủy ban CGNR bao gồm: 

i. Xây dựng, kiến nghị và đánh giá hàng năm chính 

sách quản trị công ty và giám sát các vấn đề quản 

trị công ty; 

ii. Xác định các ứng cử viên có đủ năng lực trở 

thành thành viên HĐQT và trình lên HĐQT để 

thông qua danh sách ứng cử; 

iii. Kiến nghị lên HĐQT về việc bổ nhiệm các ủy 

ban liên quan (ngoài Ủy ban CGNR); 

iv. Điều phối việc đánh giá hàng năm đối với 

HĐQT, thành viên HĐQT và các ủy ban; 

v. Bảo đảm việc tuân thủ chính sách (sổ tay) quản 

trị công ty và Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh của 

công ty; 

vi. Hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm liên quan 

đến lương thưởng của thành viên HĐQT, TGĐ, 

Ban Điều hành, Thư ký Công ty, và thành viên 

khác thuộc BĐH khi được trình lên 

HĐQT xem xét; 

vii. Giám sát việc quản lý kế hoạch thù lao và phúc 

lợi của công ty; và 

viii. Chuẩn bị báo cáo thường niên về chính sách 

và hoạt động lương thưởng, là một phần báo cáo 

thường niên của công ty 

Theo mô hình hoạt động, Tập 

đoàn chưa thành lập các Ủy ban 

trực thuộc HĐQT. 

Nguyên tắc 5: Bảo đảm Hoạt động Hiệu quả của HĐQT   

5.1 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải thực hiện 

tự đánh giá 

hàng năm đối 

với kết quả 

công việc của 

mình, bao 

gồm kết quả 

công việc của 

Chủ tịch, từng 

thành viên, và 

các ủy ban. 

Ba năm một 

Việc đánh giá HĐQT giúp các thành viên HĐQT 

rà soát lại kỹ lưỡng kết quả công việc và hiểu rõ 

vai trò và trách nhiệm của mình.  

Năm 2020, HĐQT đã họp 30 

phiên, bao gồm cả định kỳ và bất 

thường. HĐQT có phân công 

công việc cho từng thành viên 

HĐQT, định kỳ HĐQT sẽ tiến 

hành đánh giá hiệu quả hoạt động 

của các thành viên. 

Rà soát lại và đánh giá định kỳ kết quả hoạt động 

của HĐQT nói chung, các ủy ban trực thuộc 

HĐQT, từng thành viên HĐQT, và Chủ tịch cho 

thấy cách thức để những tập thể và cá nhân trên 

đây có thể thực hiện trách nhiệm một cách hiệu 

quả.  

Năm 2020, HĐQT đã họp 30 

phiên, bao gồm cả định kỳ và bất 

thường. HĐQT có phân công 

công việc cho từng thành viên 

HĐQT, định kỳ HĐQT sẽ tiến 

hành đánh giá hiệu quả hoạt động 

của các thành viên. 
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lần, việc đánh 

giá này nên 

được hỗ trợ 

của chuyên 

gia tư vấn/ cố 

vấn bên ngoài. 

Ngoài ra, hoạt động này sẽ cung cấp phương tiện 

để đánh giá sự tham gia của một thành viên HĐQT 

trong các cuộc họp HĐQT và ủy ban, sự tham gia 

vào thảo luận của HĐQT, và cách thức biểu quyết 

những vấn đề trọng yếu.  

Năm 2020, HĐQT đã họp 30 

phiên, bao gồm cả định kỳ và bất 

thường. HĐQT có phân công 

công việc cho từng thành viên 

HĐQT, định kỳ HĐQT sẽ tiến 

hành đánh giá hiệu quả hoạt động 

của các thành viên. 

Việc sử dụng cố vấn bên ngoài để hỗ trợ đánh giá 

sẽ làm tăng sự khách quan của việc đánh giá. Cố 

vấn bên ngoài có thể là bất kỳ bên thứ ba độc lập 

nào, bao gồm nhưng không giới hạn các công ty tư 

vấn, các viện nghiên cứu hay tổ chức chuyên 

nghiệp. 

Hiện Tập đoàn chưa sử dụng cố 

vấn bên ngoài để tham gia đánh 

giá HĐQT. 

5.2 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải thiết lập 

một hệ thống 

để quy định, ở 

mức tối thiểu, 

các tiêu chí và 

quy trình để 

xác định hiệu 

quả công việc 

của Hội đồng 

Quản trị, từng 

thành viên 

Hội đồng 

Quản trị, và 

các ủy ban 

trực thuộc. Hệ 

thống này nên 

cho phép cơ 

chế phản hồi 

từ cổ đông. 

Việc công bố các tiêu chí, quy trình, và kết quả 

đánh giá chung sẽ bảo đảm sự minh bạch và cho 

phép cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan 

quyết định xem liệu các thành viên HĐQT có đang 

thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với công 

ty.  

Hiện Tập đoàn chưa công bố các 

tiêu chí, quy trình và kết quả đánh 

giá. 

Các công ty được tự quyết định các tiêu chí và quy 

trình đánh giá, dựa trên nhiệm vụ, chức năng, vai 

trò và trách nhiệm quy định tại Quy chế Hoạt động 

của HĐQT và quy chế hoạt động của các Ủy ban.  

APH đang xây dựng lộ trình để 

tăng cường đánh giá hiệu quả 

hoạt động của HĐQT. 

Trong khi thiết lập các tiêu chí, cần quan tâm đến 

các giá trị, nguyên tắc, và kỹ năng cần thiết cho 

công ty. Ủy ban CGNR (xem Nguyên tắc 4.3) hoặc 

Ủy ban nhân sự/bổ nhiệm cần 

phải giám sát quy trình đánh giá này 

APH đang xây dựng lộ trình để 

tăng cường đánh giá hiệu quả 

hoạt động của HĐQT. 

5.3 

Khi đề xuất 

mức thù lao 

chi trả cho 

thành viên 

Hội đồng 

Quản trị lên 

Ủy ban CGNR (hoặc Ủy ban nhân sự/bổ nhiệm) 

thuộc HĐQT (xem Nguyên tắc 4.3) với đa số thành 

viên và chủ tịch là thành viên HĐQT độc lập cần 

phải chịu trách nhiệm thiết lập chính sách lương 

thưởng. 

APH đang xây dựng lộ trình để 

tăng cường đánh giá hiệu quả 

hoạt động của HĐQT. 
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đại hội cổ 

đông phê 

duyệt, Hội 

đồng Quản trị 

cần phải cân 

nhắc xem liệu 

cơ cấu thù lao 

đó có phù hợp 

với vai trò và 

trách nhiệm 

tương ứng của 

từng thành 

viên Hội đồng 

Quản trị, có 

gắn với kết 

quả hoạt động 

của cá nhân 

và công ty, và 

tạo động lực 

để Hội đồng 

Quản trị   lãnh 

đạo công ty 

nhằm đạt 

được cả mục 

tiêu ngắn hạn 

và dài hạn. 

Lương thưởng của HĐQT phải phù hợp với chiến 

lược và mục tiêu dài hạn của công ty, và phản ánh 

kinh nghiệm, nghĩa vụ, phạm vi công việc, trách 

nhiệm giải trình và trách nhiệm thực thi, và đóng 

góp của mỗi thành viên HĐQT. Những thành viên 

HĐQT có vai trò và trách nhiệm bổ sung, như là 

thành viên của một ủy ban, nên được hưởng thù 

lao bổ sung, tương đương với thông lệ của ngành 

Lương thưởng của HĐQT được 

ĐHĐCĐ thông qua, dựa trên 

phạm vi trách nhiệm, công việc, 

trình độ của các thành viên. 

Cổ đông cần phải phê duyệt cơ cấu thù lao của 

HĐQT, bao gồm mức và loại thù lao (cả các khoản 

thù lao bằng tiền và không bằng tiền). HĐQT cần 

phải cân nhắc sự phù hợp của mỗi loại thù lao, cả 

về tỷ lệ cố định (như thù lao hàng tháng và phụ 

cấp) và thù lao trả theo kết quả hoạt động của công 

ty (như các khoản tiền thưởng, lợi tức). Mức thù 

lao cần phải phản ánh giá trị mà công ty tạo ra cho 

cổ đông với quan điểm dài hạn theo kết quả hoạt 

động của công ty, và mức thù lao không được quá 

cao để tránh việc HĐQT quá tập trung vào kết quả 

của công ty trong ngắn hạn. 

Mức lương, thưởng, thù lao của 

HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt 

hàng năm. 

Nguyên tắc 6: Thiết lập và Duy trì Văn hoá đạo đức Công ty 

6.1 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải bảo đảm 

việc áp dụng 

Bộ Quy tắc 

Ứng xử và 

Đạo đức Kinh 

doanh để thiết 

lập một văn 

hoá kinh 

doanh đạo đức 

trong Công ty. 

Bộ Quy tắc 

Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh, văn bản quy định 

chính thức các giá trị văn hoá, là một công cụ quan 

trọng để văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh 

doanh được thấm nhuần trên toàn công ty.  

Tập đoàn đã ban hành Bộ Quy 

chuẩn đạo đức, văn hóa 9G và 

9T, Bộ gen người An Phát, quy 

định những nguyên tắc trong ứng 

xử với các bên liên quan, nguyên 

tắc ứng xử giữa cán bộ lãnh đạo 

và nhân viên, giữ nhân viên với 

cán bộ lãnh đạo. 

HĐQT có trách nhiệm chính trong việc xây dựng 

và thiết kế một Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh 

phù hợp với nhu cầu của công ty và văn hoá mà 

công ty hoạt động. 

Các thành viên HĐQT đồng thời 

là cổ đông sáng lập đã xây dựng 

văn hóa An Phát . 
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này sẽ cung 

cấp chuẩn 

mực cho hành 

vi chuyên 

môn và đạo 

đức, cũng như 

làm rõ những 

hành vi và 

hoạt động 

được và 

không được 

chấp nhận 

trong quan hệ 

nội bộ và bên 

ngoài. Bộ Quy 

tắc cần phải 

được phổ biến 

phù hợp cho 

Hội đồng 

Quản trị, Ban 

Điều hành và 

nhân viên 

trong công ty. 

Bộ Quy tắc 

cũng cần phải 

được công bố 

công khai trên 

website công 

ty. 

Để bảo đảm tuân thủ phù hợp với Bộ Quy tắc Đạo 

đức Kinh doanh, cần có định hướng và đào tạo phù 

hợp về Bộ Quy tắc cho HĐQT, Ban Điều hành và 

nhân viên. 

Tất cả CBCNV tham gia chương 

trình hội nhập văn hóa trước khi 

chính thức làm việc tại Tập đoàn.  

6.2 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải bảo đảm 

triển khai phù 

hợp và hiệu 

quả và theo 

dõi việc tuân 

thủ Bộ Quy 

tắc Đạo đức 

Kinh doanh 

và các chính 

sách nội bộ. 

HĐQT có nhiệm vụ chính là bảo đảm các chốt 

kiểm soát nội bộ được thiết lập để bảo đảm việc 

công ty tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh 

và các chính sách và quy trình nội bộ. Vì vậy, 

HĐQT cần bảo đảm việc thực hiện các chốt kiểm 

soát nội bộ nói trên để thúc đẩy, xúc tiến và bảo 

đảm sự tuân thủ. 

Trong mô hình tổ chức, Ban 

Tuân thủ và Kiểm soát nội bộ là 

đơn vị chịu sự quản lý, điều hành 

trựa tiếp của HĐQT, có chức 

năng kiểm tra, giám sát, đánh giá 

việc tuân thủ các quy chế, quy 

trình, quy định nội bộ tại Tập 

đoàn. Đồng thời một trong những 

điểm nổi bật của văn hóa doanh 

nghiệp là văn hóa claim. Mọi 

CBCNV bất kể ở vị trí nào đều có 

quyền đóng góp ý kiến  xây dựng 

hoặc tố các các sai phạm.  
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Nhiệm vụ này bao gồm việc xây dựng các kênh 

truyền thông hiệu quả, hỗ trợ và khuyến khích 

nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và chủ nợ lên 

tiếng về những lo ngại về hành 

vi phi đạo đức/vi phạm luật pháp tiềm tàng tới 

kênh truyền thông phù hợp của HĐQT, mà không 

lo ngại bị trả thù.  

Tập đoàn có hòm thư góp ý dành 

cho các bên liên quan. 

Một chính sách đạo đức của công ty sẽ trở nên hiệu 

quả và được khắc sâu vào văn hoá công ty nhờ một 

chiến dịch truyền thông và nâng cao nhận thức, 

đào tạo liên tục để tăng cường việc thực hiện Bộ 

Quy tắc, giám sát và triển 

khai chặt chẽ và thiết lập các kênh phù hợp để các 

vấn đề có thể được nêu ra và giải quyết mà không 

lo ngại bị trả thù. 

Tập đoàn xây dựng bản tin nội bộ 

hàng tháng, tổ chức các cuộc thi 

về văn hóa doanh nghiệp, phát 

động các phong trào thi đua để 

khắc sâu các giá trị văn hóa và 

đạo đức doanh nghiệp đối với 

toàn thể CBCNV. 

6.3 

Hội đồng 

Quản trị là 

đầu mối và 

chịu trách 

nhiệm tập thể 

về quản trị, 

thành công 

trong dài hạn 

của công ty, 

và việc mang 

lại giá trị bền 

vững cho các 

bên có quyền 

lợi liên quan 

của công ty. 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải là tấm 

gương cho 

Ban Điều 

hành và nhân 

viên trong 

công ty. 

HĐQT và Ban Điều hành của Công ty cần phải 

luôn hành động một cách đạo đức, trung thực và 

liêm chính trong mọi quan hệ và thay mặt công ty 

và cổ đông của công ty.  

HĐQT và BĐH của Tập đoàn 

thực hiện tốt thông lệ này. 

HĐQT và Ban Điều hành của Công ty cần phải bảo 

đảm để mọi thảo luận, quyết định và hành động 

đều dựa trên các giá trị nòng cốt là nền tảng của 

quản trị tốt - trách nhiệm, trách nhiệm giải trình, 

công bằng, và minh bạch. 

HĐQT và BĐH của Tập đoàn 

thực hiện tốt thông lệ này. 

HĐQT và Ban Điều hành của Công ty cần phải bảo 

đảm rằng công ty tuân thủ mọi luật pháp, quy định, 

chuẩn mực và chính sách nội bộ hiện hành. 

HĐQT và BĐH của Tập đoàn 

thực hiện tốt thông lệ này. Một 

nguyên tắc trong bộ nguyên tắc 

ứng xử 9G dành cho cán bộ lãnh 

đạo trong Tập đoàn đó là Gương 

mẫu. Theo đó, cán bộ lãnh đạo 

phải tuân thủ các chuẩn mực, 

chính sách, quy định, quy chế của 

pháp luật và nội bộ, để làm 

gương cho CBCNV cấp dưới. 

MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT 

Nguyên tắc 7: Thiết lập Khung Quản lý rủi ro và Môi trường kiểm 

soát vững mạnh 
  



 

108 

 

STT 
Nguyên tắc 

quản trị 
Thông lệ khuyến nghị Thực hiện tại APH 

7.1 

Hội đồng 

Quản trị cần 

đảm bảo sự 

tích hợp giữa 

chiến lược, rủi 

ro và kiểm 

soát và giám 

sát hiệu quả 

của hệ thống 

kiểm soát nội 

bộ của công 

ty. 

HĐQT có trách nhiệm tối hậu trong giám sát 

khung kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công 

ty. HĐQT cần phải đảm bảo có các công cụ hiệu 

quả để giám sát rủi ro và đảm bảo phân tách trách 

nhiệm và trách nhiệm giải trình rõ ràng trong tổ 

chức.  

Trách nhiệm giám sát cao nhất 

khung kiểm soát nội bộ và quản 

lý rủi ro của HĐQT được quy 

định tại Điều lệ và Quy chế quản 

trị của Tập đoàn. Trong mô hình 

tổ chức, Ban Tuân thủ và Kiểm 

soát nội bộ là đơn vị chịu sự quản 

lý, điều hành trựa tiếp của 

HĐQT, có chức năng kiểm tra, 

giám sát, đánh giá việc tuân thủ 

các quy chế, quy trình, quy định 

nội bộ tại Tập đoàn. 

HĐQT cần phải phê duyệt các kế hoạch chiến lược 

và theo dõi giám sát việc Ban Điều hành thực hiện 

các chiến lược này một cách hiệu quả. Với hỗ trợ 

của các Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro, HĐQT cần 

rà soát định kỳ hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội 

bộ của công ty. Các hoạt động của HĐQT liên 

quan đến kiểm soát nội bộ không được đông cứng 

mà cần được điều chỉnh để phù hợp với các vấn đề 

và rủi ro cần sự chú ý cao nhất của HĐQT.  

HĐQT thực hiện tốt thông lệ này. 

Mặc dù APH chưa có Ủy ban 

Kiểm toán và Rủi ro giúp việc 

cho HĐQT, trong mô hình tổ 

chức của Tập đoàn có  Ban Tuân 

thủ và Kiểm soát nội bộ với chức 

năng như trên. 

Các Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro cần đảm bảo rằng 

Ban Điều hành có các cơ chế và thiết lập được các 

kiểm soát nội bộ để nhận dạng, đánh giá và giảm 

thiểu rủi ro xuống mức phù hợp với khẩu vị rủi ro 

của công ty. Hệ thống kiểm soát nội bộ cần đảm 

bảo hướng tới tương lai và chủ động để có thể dự 

báo được các rủi ro tiềm tàng. Các Ủy ban cần tổ 

chức họp trực tiếp với Ban Điều hành để tìm hiểu 

các vấn đề về kiểm soát nội bộ nổi cộm nhất.  

Ban Tuân thủ và Kiểm soát nội 

bộ của Tập đoàn hoạt động với 

chức tham mưu, giúp việc trong 

giám sát các hoạt động, nhận 

diện, đánh giá và hạn chế các rủi 

ro. 

HĐQT cần đảm bảo rằng các bộ phận kiểm soát 

cần thiết (ví dụ: quản lý rủi ro, tuân thủ, kiểm toán 

nội bộ) trong công ty được thành lập với vị trí, 

quyền hạn và kênh báo cáo phù hợp.  

Ban Tuân thủ và Kiểm soát nội 

bộ của Tập đoàn dưới sự chỉ đạo, 

điều hành trực tiếp của HĐQT có 

chức năng tham mưu, giúp việc 

cho HĐQT về các vấn đề liên 

quan đến hoạt động tuân thủ, 

kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo 

tính hiệu lực, hiệu quả của hệ 

thống kiểm soát nội bộ Công ty. 
 

Tất cả các Ủy ban thuộc HĐQT cần đảm bảo có 

các kênh thông tin phù hợp liên quan đến các sự cố 

hoặc các chủ đề có rủi ro hoặc các xu hướng mới 

nổi. 

APH hiện chưa có các tiểu ban 

giúp việc HĐQT. Các ban chức 

năng tại Tập đoàn đều có vai trò 

tham mưu, tư vấn HĐQT đối với 

các vấn đề chuyên môn. 
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Với mục tiêu hỗ trợ khung kiểm soát nội bộ, 

HĐQT cần xây dựng cơ chế báo cáo sai phạm để 

cho phép nhân viên và các bên liên quan báo cáo 

sớm các sai phạm qua đó các vấn đề có thể được 

nhận biết và xử lý kịp thời. Nhân viên phải được 

bảo vệ để không bị trả thù và không phải đối mặt 

với rủi ro mất việc hoặc bất kỳ hình thức trừng phạt 

nào do báo cáo sai phạm. 

HĐQT thực hiện tốt nội dung 

này.  

7.2 

Hội  đồng  

Quản  trị  cần  

phải  thành  

lập chức năng 

kiểm toán nội 

bộ để có đảm 

bảo khách 

quan và tư 

vấn độc lập 

nhằm gia tăng 

giá trị và cải 

tiến hoạt động 

của tổ chức. 

Công ty cần phải thiết lập một chức năng kiểm 

toán nội bộ độc lập cung cấp đảm bảo cho HĐQT 

về hiệu quả và hiệu lực của các hệ thống kiểm soát 

nội bộ, khung quản lý rủi ro và quản trị công ty. 

Quyền hạn, thành phần, lương thưởng, ngân sách 

hoạt động hàng năm, qui trình làm việc và các vấn 

đề liên quan khác của kiểm toán nội bộ cần được 

qui định trong quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ 

do Ủy ban Kiểm toán phê duyệt. 

HĐQT hiện chưa có kiểm toán 

nội bộ độc lập. 

Trưởng Kiểm toán Nội bộ báo cáo trực tiếp lên Ủy 

ban Kiểm toán (hoặc HĐQT nếu không có 

UBKT)5. Trưởng Kiểm toán Nội bộ được xếp 

ngang hàng với các lãnh đạo điều hành nhưng 

không thuộc Ban Điều hành. Việc bổ nhiệm và 

miễn nhiệm Trưởng Kiểm toán Nội bộ cần phải 

được Ủy ban Kiểm toán phê duyệt. 

HĐQT hiện chưa có kiểm toán 

nội bộ độc lập. 

Chức năng kiểm toán nội bộ cần được thành lập 

theo qui định hiện hành và các chuẩn mực quốc tế 

được công nhận rộng rãi của Viện Kiểm toán viên 

Nội bộ (IIA)6. 

HĐQT hiện chưa có kiểm toán 

nội bộ độc lập. 

Ủy ban Kiểm toán cần được nhận kết quả đánh giá 

rủi ro hàng năm, các báo cáo kiểm toán nội bộ, kết 

quả của kế hoạch hoàn thiện và đánh giá chất 

lượng của phòng kiểm toán nội bộ, cập nhật các 

vấn đề kiểm toán có rủi ro cao, các đề xuất của 

kiểm toán nội bộ và đưa ra hướng dẫn cần thiết. 

HĐQT hiện chưa có kiểm toán 

nội bộ độc lập. 

7.3 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải thành lập 

một chức 

năng tuân thủ 

như là tuyến 

phòng vệ thứ 

2 với vị trí và 

Công ty cần phải thiết lập một chức năng tuân thủ 

để đảm bảo tuân thủ với các qui định của pháp luật 

cũng như các chính sách nội bộ. Chức năng tuân 

thủ cần giám sát các hoạt động của công ty và nhân 

viên để đảm bảo tuân thủ và định kỳ báo cáo lên 

Ban Điều hành và HĐQT. 

Trong mô hình tổ chức, Ban 

Tuân thủ và Kiểm soát nội bộ là 

đơn vị chịu sự quản lý, điều hành 

trựa tiếp của HĐQT, có chức 

năng kiểm tra, giám sát, đánh giá 

việc tuân thủ các quy chế, quy 

trình, quy định nội bộ tại Tập 

đoàn. 
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quyền hạn cần 

thiết. 
Bộ phận tuân thủ có thể thực hiện tốt hơn chức 

năng của mình khi tính độc lập được bảo đảm 

thông qua một kênh báo cáo trực tiếp lên HĐQT. 

Trưởng bộ phận Tuân thủ cần phải có vị trí và 

quyền hạn phù hợp tại công ty. Trưởng bộ phận 

cần phải được tiếp cận trực tiếp và không giới hạn 

đến các Ủy ban trực thuộc HĐQT (ví dụ: Ủy ban 

Quản lý Rủi ro, Ủy ban Kiểm toán). Bộ phận Tuân 

thủ cần phải báo cáo định kỳ lên các Ủy ban này. 

Trong mô hình tổ chức, Ban 

Tuân thủ và Kiểm soát nội bộ là 

đơn vị chịu sự quản lý, điều hành 

trựa tiếp của HĐQT, có chức 

năng kiểm tra, giám sát, đánh giá 

việc tuân thủ các quy chế, quy 

trình, quy định nội bộ tại Tập 

đoàn. 

Trưởng bộ phận tuân thủ cần phải tư vấn cho Ban 

Điều hành và HĐQT về các quy định của luật 

pháp, các quy tắc và chuẩn mực hiện hành bao gồm 

việc cập nhật các thay đổi; đào tạo nhân viên về 

các vấn đề tuân thủ; nhận dạng, ghi nhận, đánh giá, 

đo lường, giám sát và báo cáo các rủi ro tuân thủ 

liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. 

Ban Tuân thủ và Kiểm soát nội 

bộ là đơn vị chịu sự quản lý, điều 

hành trựa tiếp của HĐQT, có 

chức năng tham mưu, giúp việc 

cho HĐQT về các vấn đề liên 

quan đến hoạt động tuân thủ, 

kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo 

tính hiệu lực, hiệu quả của hệ 

thống kiểm soát nội bộ của Tập 

đoàn. 

7.4 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải giám sát 

hệ thống quản 

lý rủi ro toàn 

doanh nghiệp 

và bảo đảm 

rằng các hoạt 

động quản lý 

rủi ro hỗ trợ 

công ty ra các 

quyết định 

chiến lược tốt 

hơn và dựa 

trên cơ sở 

hiểu biết đầy 

đủ về các rủi 

ro. Hội đồng 

Quản trị cũng 

cần phải quản 

lý rủi ro của 

công ty trong 

phạm vi khẩu 

HĐQT cần phải theo dõi giám sát việc thực hiện 

chiến lược của công ty và thường xuyên thảo luận 

về các rủi ro kinh doanh của công ty, các đánh giá 

của Ban Điều hành về hệ thống kiểm soát nội bộ, 

quản lý rủi ro và bất cứ thay đổi đáng kể nào đối 

với các hệ thống này. HĐQT cần đảm bảo dành đủ 

thời gian trong các cuộc họp để trao đổi chiến lược, 

các hoạt động và kết quả quản lý rủi ro bao gồm cả 

các rủi ro môi trường và xã hội. 

HĐQT thực hiện tốt thông lệ này. 

HĐQT cần phải thiết lập khẩu vị rủi ro và các mức 

rủi ro có thể chấp nhận được tương ứng với mỗi 

lựa chọn chiến lược của công ty. HĐQT cần phải 

đảm bảo rằng khung quản lý rủi ro của công ty 

được rà soát ít nhất một năm một lần. Ủy ban Kiểm 

toán cần phải nhận được một báo cáo từ kiểm toán 

nội bộ về hiệu quả của khung quản lý rủi ro một 

năm một lần. 

HĐQT thực hiện tốt thông lệ này. 

HĐQT cần phải thiết lập và công bố một chính 

sách quản lý rủi ro với khung và cơ cấu quản lý rủi 

ro rõ ràng. Khung quản lý rủi ro này cần phù hợp 

với mô hình 3 tuyến phòng thủ với Ban Điều hành 

thuộc tuyến phòng thủ thứ nhất, các chức năng 

tuân thủ và quản lý rủi ro ở phòng tuyến thứ hai và 

kiểm toán nội bộ là tuyến phòng thủ thứ ba. 

HĐQT chưa có  tuyến phòng thủ 

thứ ba là kiểm toán nội bộ. Hiện 

Tập đoàn đã có kế hoạch để xây 

dựng tuyến phòng thủ này, gia 

tăng bảo vệ khỏi các rủi ro. 
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vị rủi ro của 

công ty. 
HĐQT với nguyên lý thận trọng với các rủi ro cần 

phải bảo đảm rằng mức lương thưởng của Ban 

Điều hành được thiết lập phù hợp với lợi ích bền 

vững của các cổ đông và được điều chỉnh để tính 

đến tất cả các rủi ro của công ty (ví dụ: rủi ro hoạt 

động, rủi ro uy tín, v.v.). Khi thiết kế khung lương 

thưởng, công ty có thể áp dụng các phương pháp 

tính có điều chỉnh rủi ro như kéo dài thời gian chi 

trả hoặc tăng mức thời gian đánh giá năng lực. 

Lương thưởng của HĐQT được 

ĐHĐCĐ thông qua, được xây 

dựng dựa trên nguyên lý thận 

trọng.  

Công ty cần phải bổ nhiệm một Giám đốc Quản lý 

Rủi ro (CRO) để lãnh đạo bộ phận quản lý rủi ro. 

CRO được quyền tiếp cận trực tiếp với Ủy ban 

QLRR thuộc HĐQT (xem Nguyên tắc 4.2) hoặc 

với HĐQT trong trường hợp không có ủy ban liên 

quan 

APH hiện chưa có vị trí Giám đốc 

Quản lý rủi ro. Các chức năng 

quản trị rủi ro được các bộ phận 

chức năng cùng thực hiện, tham 

mưu tư vấn cho HĐQT về các rủi 

ro thuộc lĩnh vực chuyên trách. 

Đồng thời, Ban Tuân thủ và 

Kiểm soát nội bộ có chức năng 

giám sát tuân thủ của hệ thống, tư 

vấn cho HĐQT về các rủi ro này. 

CRO sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách 

quản lý rủi ro và thiết lập các chiến lược quản lý 

rủi ro. 

APH hiện chưa có vị trí Giám đốc 

Quản lý rủi ro. Các chức năng 

quản trị rủi ro được các bộ phận 

chức năng cùng thực hiện, tham 

mưu tư vấn cho HĐQT về các rủi 

ro thuộc lĩnh vực chuyên trách. 

Đồng thời, Ban Tuân thủ và 

Kiểm soát nội bộ có chức năng 

giám sát tuân thủ của hệ thống, tư 

vấn cho HĐQT về các rủi ro này. 

7.5 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải bảo đảm 

việc công ty 

thiết lập một   

khung quản lý 

an ninh mạng 

phù hợp. 

HĐQT cần phải có năng lực phù hợp để hiểu được 

các rủi ro an ninh mạng và các ảnh hưởng pháp lý 

mà các rủi ro này có thể mang lại. Nếu cần thiết, 

HĐQT nên sử dụng các chuyên gia độc lập về an 

ninh mạng để tìm hiểu về nội dung này 

Các rủi ro về an ninh mạng được 

Ban Công nghệ thông tin của Tập 

đoàn tham mưu, tư vấn cho 

HĐQT. Đội ngũ nhân sự của Ban 

Công nghệ thông tin bao gồm các 

chuyên gia nhiều năm kinh 

nghiệm trong ngành, thực hiện 

chức năng tham mưu, tư vấn, tổ 

chức, quản lý và vận hành hạ tầng 

công nghệ thông tin, phần mềm 

ứng dụng phục vụ các hoạt động 

sản xuất kinh doanh, đầu tư phát 

triển, quản trị của Tập đoàn. 



 

112 

 

STT 
Nguyên tắc 

quản trị 
Thông lệ khuyến nghị Thực hiện tại APH 

Các rủi ro an ninh mạng cần được quản lý như là 

một phần của hệ thống quản lý rủi ro tổng thể của 

công ty thay vì quản lý tách rời khỏi hệ thống. 

HĐQT cần dành đủ thời gian để xem xét trao đổi 

về nội dung này trong các cuộc họp để bảo đảm 

rằng công ty sẽ được bảo vệ an toàn trước các rủi 

ro an ninh mạng. 

HĐQT APH thực hiện tốt thông 

lệ này. 

HĐQT cần phải phê duyệt chiến lược của công ty 

có tính đến đến việc giảm thiểu các rủi ro an ninh 

mạng bao gồm cả việc mua bảo hiểm để hạn chế 

các rủi ro. 

HĐQT APH thực hiện tốt thông 

lệ này. 

HĐQT cần phải xem xét các báo cáo hàng năm của 

bộ phận kiểm toán nội bộ về chương trình an ninh 

mạng của công ty. 

Ban Công nghệ thông tin của Tập 

đoàn tham mưu, tư vấn cho 

HĐQT, định kỳ báo cáo định kỳ 

lên HĐQT về các chương trình 

an ninh mạng, cảnh báo kịp thời 

khi có rủi ro. 

7.6 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải thiết lập 

các tiêu chí 

lựa chọn công 

ty  kiểm toán 

độc lập, đánh 

giá chất lượng 

công việc của 

kiểm toán độc 

lập cũng như 

qui trình để 

theo dõi việc 

thực hiện các 

khuyến nghị 

mà kiểm toán 

độc lập đưa 

ra. 

Công ty Kiểm toán độc lập cần phải được bổ nhiệm 

bởi Đại hội đồng cổ đông (trừ khi có quy định khác 

của pháp luật chuyên ngành). Ủy ban Kiểm toán 

cần phải báo cáo lên HĐQT và Đại hội đồng cổ 

đông về các khuyến nghị của Ủy ban liên quan đến 

việc lựa chọn công ty kiểm toán, phí kiểm toán và 

các điều khoản dịch vụ do công ty kiểm toán cung 

cấp. 

ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa 

chọn và danh sách các công ty 

kiểm toán được UBCKNHH 

chấp thuận kiểm toán các Công ty 

niêm yết năm 2020. 

Ủy ban Kiểm toán cần phải xác định và giám sát 

các chỉ số đo lường chất lượng của công ty kiểm 

toán (ví dụ: việc tuân thủ các yêu cầu về tính độc 

lập, số năm kinh nghiệm, kinh nghiệm về ngành, 

tỷ lệ nghỉ việc…) và giám sát hoạt động của công 

ty kiểm toán cũng như tính hiệu quả của quy trình 

kiểm toán. Ủy ban này nên rà soát các chính sách 

của công ty đối với công ty kiểm toán (ví dụ: lựa 

chọn, thay đổi, đánh giá năng lực…) và báo cáo 

lên HĐQT nếu có các khuyến nghị cần thiết để 

điều chỉnh các chính sách này cho phù hợp. 

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm 

toán đã được thông qua bao gồm: 

+ Là công ty kiểm toán hoạt động 

hợp pháp tại Việt Nam được 

UBCKNN chấp thuận cho kiểm 

toán các công ty niêm yết 

+ Có uy tín về chất lượng kiểm 

toán 

+ Đội ngủ kiểm toán viên có trình 

độ cao và nhiều kinh nghiệm 

+ Có mức phí kiểm toán hợp lý 

phù hợp với chất lượng kiểm toán 

trên cơ sở xem xét các văn bản 

chào phí kiểm toán và phạm vi 

kiểm toán 
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Công ty Kiểm toán cần phải độc lập, có đầy đủ 

năng lực để thực hiện nhiệm vụ của mình mà 

không bị vướng vào các xung đột lợi ích. Công ty 

Kiểm toán cần đưa ra ý kiến kiểm toán một cách 

độc lập và chú ý hạn chế cung cấp các dịch vụ phi 

kiểm toán cho công ty. Báo cáo tài chính cần được 

kiểm toán tuân thủ theo các Chuẩn mực Kiểm toán 

Quốc tế (ISA). 

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn 

là CT TNHH EY Việt Nam, hoàn 

toàn đầy đủ năng lực để hoàn 

thành công việc kiểm toán. 

Công ty cần công bố tất cả các loại phí trả cho công 

ty kiểm toán một cách chi tiết theo từng loại phí 

(phí kiểm toán, bảo đảm hay loại khác). Ủy ban 

Kiểm toán cần đảm bảo rằng phí trả cho các dịch 

vụ phi kiểm toán (nếu có) không được vượt quá 

mức phí trả cho dịch vụ kiểm toán. 

Phí trả cho dịch vụ kiểm toán 

hiện chưa được công bố. 

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH 

Nguyên tắc 8: Tăng cường Hoạt động công bố thông tin của Công ty 

  

8.1 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải thiết lập 

các nguyên 

tắc và quy 

trình để công 

bố thông tin 

cho cổ đông 

và các bên có 

quyền lợi liên 

quan khác và 

giám sát việc 

thực hiện các 

nguyên tắc và 

quy trình này. 

HĐQT cần phải phê duyệt chính sách công bố 

thông tin để bảo đảm mọi thông tin liên quan về 

hoạt động của công ty được công bố một cách 

chính xác, kịp thời và đầy đủ theo quy định pháp 

lý hiện hành. Những thông tin công bố cần phải 

được cung cấp cho tất cả các cổ đông và các bên 

có quyền lợi liên quan khác một cách đồng thời. 

Cụ thể, Công ty phải công bố đầy đủ, khách quan, 

chính xác, và kịp thời mọi sự việc hoặc sự kiện 

trọng yếu xảy ra, đặc biệt là về việc mua hoặc bán 

những tài sản quan trọng, có thể ảnh hưởng bất lợi 

đến khả năng phát triển hoặc lợi ích của cổ đông 

và các bên có quyền lợi liên quan khác. 

Tập đoàn tuân thủ theo các quy 

định pháp luật về công bố thông 

tin. Các thông tin được công bố 

đảm báo tính đầy đủ, khách quan, 

chính xác, kịp thời. 

HĐQT cần phải bảo đảm để hoạt động công bố 

thông tin của công ty tuân thủ chính sách công bố 

thông tin. Hệ thống công bố thông tin của công ty 

phải bảo đảm để cổ đông, nhà đầu tư, và các bên 

có quyền lợi liên quan tiếp cận được thông tin một 

cách công bằng và không cho phép lạm dụng thông 

tin nội bộ hoặc giao dịch nội gián. 

Văn phòng HĐQT dưới sự điều 

hành trực tiếp của HĐQT có chức 

năng thực hiện công bố thông tin, 

quản lý cổ đông, và quan hệ nhà 

đầu tư. Hiện APH thực hiện tốt 

các quy định về công bố thông tin 

với UBCKNN và HOSE, không 

có sai phạm bị nhắc nhở. 

UBKT cần phải giám sát mọi báo cáo tài chính và 

phi tài chính theo đúng quy định của chính sách 

này. 

APH chưa thành lập ủy ban kiểm 

toán. Các chức năng giám sát báo 

cáo tài chính được thực hiện bởi 

Ban kiểm soát. 
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HĐQT cần phải thông qua một chính sách yêu cầu 

mọi thành viên HĐQT và lãnh đạo cấp cao phải 

công bố/báo cáo cho công ty tất cả các giao dịch 

cổ phiếu của công ty trong vòng 3 (ba) ngày làm 

việc. 

APH thực hiện tốt thông lệ này. 

Tập đoàn tổ chức các buổi đào 

tạo về quản trị doanh nghiệp cho 

các cán bộ lãnh đạo, trong đó có 

hướng dẫn quy định về công bố 

thông tin đối với giao dịch cổ 

phiếu. 

Công ty cần phải có bộ phận Quan hệ cổ đông 

chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm giám sát truyền 

thông ra bên ngoài và lưu trữ thông tin theo quy 

định của pháp luật. 

Phòng Quan hệ nhà đầu tư trực 

thuộc Văn phòng HĐQT, dưới sự 

điều hành trực tiếp của HĐQT có 

chức năng trên. 

Công ty được khuyến khích công bố chi tiết (có 

kèm theo giải thích) tình hình tuân thủ Bộ Quy tắc 

Quản trị Công ty này trong mục Báo cáo QTCT 

trong báo cáo thường niên và trên website của 

công ty 

Từ năm 2020, APH tiến hành 

đánh giá tuân thủ Bộ Quy tác 

Quản trị công ty tại báo cáo 

thường niên, đăng tải trên 

website. 

8.2 

Để thúc đẩy 

tiếp cận hiệu 

quả và tối ưu 

về chi phí đối 

với các thông 

tin liên quan, 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải bảo đảm 

có được sự 

tiếp cận dễ 

dàng và 

không phân 

biệt đối xử 

với những 

thông tin đã 

được công bố 

bằng cách sử 

dụng các công 

cụ truyền 

thông đa 

dạng. 

HĐQT cần phải bảo đảm để thông tin liên quan 

của công ty được công bố càng sớm càng tốt, và vì 

lý do đó, chính sách công bố thông tin của công ty 

cần phải có quy trình công bố điện tử.  

APH đảm bảo cổ đông được tiếp 

cận thông tin bằng nhiều kênh 

truyền thông khác nhau: website 

Tập đoàn và các đơn vị thành 

viên, báo chí, các cổng công bố 

thông tin của HOSE, UBCKNN. 

Công ty cần phải thường xuyên cập nhật các nội 

dung thông tin công bố trên website công ty. 

HĐQT của một công ty niêm yết cần phải bảo đảm 

rằng mọi thông tin cung cấp thông qua website 

công ty được cung cấp bằng cả tiếng Việt và tiếng 

Anh. 

APH thực hiện tốt thông lệ này. 

Công ty cần phải cho phép các nhà đầu tư và nhà 

phân tích đặt ra các câu hỏi liên quan đến hoạt 

động của Công ty. Điều này có thể được thực hiện 

thông qua các cuộc họp mở với nhà đầu tư/nhà 

phân tích, họp báo, họp ngắn với nhà đầu tư hay 

theo các hình thức khác mà công ty cho phép và 

đảm bảo không vi phạm những quy định cấm theo 

luật pháp/ quy định niêm yết hiện hành. 

APH tổ chức gặp gỡ các nhà đầu 

tư, chuyên viên phân tích, môi 

giới trên thị trường định kỳ hàng 

quý. Buổi họp có sự tham gia của 

Ban lãnh đạo Tập đoàn, sẵn sàng 

trả lời tất cả các câu hỏi được đặt 

ra. Ngoài ra, Tập đoàn duy trì 

email của Bộ phận Quan hệ Nhà 

đầu tư, tiếp nhận và trả lời mọi 

câu hỏi của các bên đặt ra về hoạt 

động của Tập đoàn. 
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8.3 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải bảo đảm 

việc công bố 

các thông tin 

phi tài chính, 

bao gồm báo 

cáo về môi 

trường và xã 

hội. 

HĐQT cần phải đảm bảo Công ty công bố thông 

tin liên quan và cập nhật về hoạt động và cấu trúc 

quản trị công ty trên website và trong báo cáo 

thường niên của công ty. Tối thiểu, Công ty cần 

phải công bố các chính sách và quy chế quản trị 

công ty theo quy định tại Bộ Nguyên tắc này. 

Quy chế quản trị công ty được 

đăng tải trên website, các báo cáo 

về quản trị được thực hiện hàng 

năm trong báo cáo thường niên 

và báo cáo tình hình quản trị công 

ty. 

HĐQT cần phải công bố mức độ và lộ trình Công 

ty tuân thủ Bộ Nguyên tắc này trong báo cáo 

thường niên một cách chi tiết. 

Báo cáo đánh giá tuân thủ theo bộ 

nguyên tắc được APH công bố tại 

báo cáo thường niên. 

HĐQT cần phải bảo đảm rằng công ty công bố 

thông tin về tác động môi trường và xã hội đáng kể 

và phương pháp quản lý rủi ro môi trường và xã 

hội của công ty. Thông tin phải được chuẩn bị theo 

các chuẩn mực được chấp nhận chung trên toàn 

cầu, như chuẩn mực do Hội đồng Báo cáo Tích hợp 

Quốc tế (IIRC), hay Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu 

(GRI) hay Hội đồng Chuẩn mực Đảm bảo Bền 

vững (SASB) ban hành, và được thẩm định độc 

lập. 

Tập đoàn thực hiện tốt thông lệ 

này, tuân thủ theo Sáng kiến Báo 

cáo Toàn cầu (GRI). 

HĐQT cần phải bảo đảm thiết lập các chính sách 

và quy trình quản trị phù hợp để theo dõi chất 

lượng của thông tin môi trường và xã hội. HĐQT 

cần phải bảo đảm rằng thông tin được gắn với 

chiến lược, quản trị, và hiệu quả hoạt động của 

công ty, để thúc đẩy thành công bền vững trong dài 

hạn của công ty. 

HĐQT thực hiện thông lệ này. 

8.4 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải bảo đảm 

thù lao của 

các thành viên 

Hội đồng 

Quản trị và 

Ban Điều 

hành được 

công bố công 

khai nhằm 

đáp ứng yêu 

cầu của cổ 

đông liên 

HĐQT cần phải công bố trong báo cáo thường niên 

của công ty về chính sách và tiêu chí xác định 

lương thưởng/ thù lao, cũng như tên, số tiền và chi 

tiết lương thưởng/thù lao của: (a) từng thành viên 

HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (nếu có) và 

TGĐ; và (b) nhân sự điều hành cấp cao (những 

người không phải là thành viên HĐQT hay TGĐ). 

APH thực hiện công bố thông tin 

lương, thưởng, thù lao của 

HĐQT, BKS trong báo cáo 

thường niên. 

HĐQT cần phải công bố trong báo cáo thường niên 

của công ty về mọi hình thức lương thưởng/thù lao 

và các khoản chi và lợi ích khác, do công ty và các 

công ty con chi trả cho thành viên HĐQT và nhân 

sự điều hành cấp cao của công ty. HĐQT cũng 

công bố chi tiết về chương trình chi trả cổ phiếu 

cho nhân viên. 

HĐQT công bố các thông tin này 

trong báo cáo thường niên.  
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quan đến thù 

lao, hiệu quả 

hoạt động và 

tạo ra giá trị. 

HĐQT cần phải công bố chính sách thù lao cho 

thành viên HĐQT và chính sách này phải phản ánh 

nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân, kể cả 

các loại và cấu phần trong thù lao mà từng thành 

viên HĐQT nhận được. Công bố về thù lao cho 

từng thành viên HĐQT cũng phải bao gồm mức 

thù lao mà mỗi cá nhân nhận được do nắm giữ vị 

trí thành viên HĐQT tại các công ty con của công 

ty (nếu có). 

Thông tin về thù lao HĐQT được 

công bố trong báo cáo thường 

niên. 

CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG   

Nuyên tắc 9: Thiết lập khuôn khổ để thực hiện hiệu quả quyền của cổ 

đông 
  

9.1 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải thiết lập 

và công bố 

các chính sách 

bảo vệ quyền 

của cổ đông, 

và giám sát 

việc thực hiện 

các chính sách 

này. 

HĐQT cần phải thông qua một chính sách toàn 

diện mô tả cụ thể các quyền của cổ đông và những 

yêu cầu về quyền, các thủ tục chuẩn bị, tiến hành 

và đưa ra quyết định tại các cuộc họp đại hội đồng 

cổ đông. 

Các nội dung được quy định tại 

điều lệ công ty. 

Để tránh pha loãng cổ phần, điều lệ của công ty 

cần phải có quy định về quyền ưu tiên cho cổ đông 

để cho phép cổ đông hiện hữu của công ty duy trì 

tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng khi công ty phát 

hành cổ phần mới. Giá mua cổ phần và điều khoản 

mua được áp dụng với các cổ đông hiện hữu không 

được kém ưu đãi hơn so với giá và điều khoản chào 

bán cho bên thứ ba. 

Điều khoản này được quy định 

trong điều lệ công ty. 

Công ty cần phải công bố chính sách dành cho cổ 

đông, các quy tắc và thủ tục tham gia họp đại hội 

đồng cổ đông trên website của công ty. 

Các chính sách cho cổ đông, các 

quy tắc thủ tục tham gia họp đều 

được công bố trên website, mục 

quan hệ cổ đông. 

HĐQT cần phải bảo đảm rằng công ty có một hệ 

thống ghi nhận khiếu nại của cổ đông và giải quyết 

hiệu quả các tranh chấp của công ty. 

Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư tiếp 

nhận ý kiến đóng góp qua email, 

điện thoại. 

Công ty cần phải công bố người sở hữu thụ hưởng 

cuối cùng (nêu rõ đích danh cá nhân) từ 5% tổng 

số cổ phần trở lên. 

Các thông tin về cổ đông lớn 

(trên 5%) được công bố trong báo 

cáo thường niên, bản cáo bạch. 

9.2 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải tổ chức 

họp ĐHĐCĐ 

hiệu quả 

HĐQT nên gửi thông báo về các cuộc họp cổ đông 

thường niên và bất thường với các thông tin đầy đủ 

và có liên quan, ít nhất là 21 (hai mươi mốt) ngày 

trước cuộc họp 

Thông báo mời họp và các tài liệu 

họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 

được gửi trước 13 ngày họp, 

ĐHĐCĐ bất thường được gửi 

trước 10 ngày theo quy định của 

pháp luật. APH sẽ áp dụng thông 
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lệ này trong các kỳ ĐHĐCĐ năm 

2021. 

Mỗi cổ đông cần nhận được thông báo họp, 

chương trình họp, cũng như thông tin chính xác, 

khách quan và kịp thời để có căn cứ ra quyết định 

về các vấn đề cần được thông qua tại cuộc họp cổ 

đông. 

APH gửi thông báo họp, chương 

trình họp cho các cổ đông trong 

nước và nước ngoài qua đường 

bưu điện. Đồng thời tất cả tài liệu 

họp được đăng tải trên website 

Tập đoàn và các phương tiện 

thông tin đại chúng khác. 

HĐQT cần phải công bố cho cổ đông thông tin đầy 

đủ về kinh nghiệm và lý lịch của các ứng cử viên 

thành viên HĐQT, bao gồm tuổi, trình độ học vấn 

và kinh nghiệm liên quan khác, bao gồm thông tin 

về các vị trí thành viên HĐQT tại các công ty niêm 

yết hoặc không niêm yết khác. 

HĐQT công bố các thông tin này 

trên website Tập đoàn. 

HĐQT nên có một quy trình công bằng và hiệu quả 

để cổ đông kiến nghị các vấn đề đưa vào chương 

trình họp của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các 

đề xuất cho việc đề cử các thành viên HĐQT. Cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10 (mười) phần 

trăm tổng số cổ phần phổ thông trở lên của công ty 

có quyền kiến nghị bổ sung các vấn đề đưa vào 

chương trình họp. Các cổ đông sở hữu ít hơn 10 

(mười) phần trăm cổ phần biểu quyết của công ty 

cần được tạo cơ hội đề xuất các vấn đề bổ sung vào 

chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 

Cơ chế này được nêu tại điều lệ 

APH. 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10 (mười) 

phần trăm cổ phần biểu quyết của công ty có thể 

yêu cầu triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường. 

Nội dung này được quy định tại 

điều lệ APH. 

HĐQT cần phải đảm bảo rằng các cổ đông có thể 

biểu quyết thông qua các đại diện được ủy quyền 

theo đúng hướng dẫn của cổ đông ủy quyền. Các 

quy tắc biểu quyết vắng mặt sẽ được quy định 

trong quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

của công ty. HĐQT cũng cần phải khuyến khích 

và tạo điều kiện cho các cổ đông bỏ phiếu điện tử 

hoặc qua dịch vụ bưu chính và tham gia cuộc họp 

Đại hội cổ đông trực tuyến theo cách không làm 

cho thủ tục biểu quyết trở nên khó khăn hoặc tốn 

kém 

Các quy định về ủy quyền được 

nêu rõ trong điều lệ công ty. Năm 

2020 APH mới áp dụng  hình 

thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc gián 

tiếp qua ủy quyền. Các hính thức 

bỏ phiếu từ xa, bỏ phiếu điện tử 

có thể được áp dụng trong thời 

gian tới. 
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Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nên được tổ 

chức vào thời gian và địa điểm thuận tiện nhất cho 

các cổ đông. 

ĐHĐCĐ năm 2020 thường niên 

và bất thường được tổ chức tại trụ 

sở và văn phòng đại diện của 

APH tại Hà Nội và Hải Dương. 

APH luôn tạo điều kiện thuận lợi 

để cổ đông có thể tham dự họp. 

Thành viên HĐQT, lãnh đạo cấp cao và đại diện 

của kiểm toán độc lập cần phải tham dự các cuộc 

họp của cổ đông để trả lời các câu hỏi của cổ đông 

tại cuộc họp. 

HĐQT Tập đoàn và BĐH dự họp 

đầy đủ, sẵn sàng trả lời câu hỏi 

của cổ đông về hoạt động kinh 

doanh của Tập đoàn. 

Công ty cần phải công bố kết quả biểu quyết trong 

vòng 1 (một) ngày sau cuộc họp Đại hội cổ đông 

thường niên hoặc bất thường. Kết quả biểu quyết 

phải bao gồm thông tin về số phiếu tán thành, 

không tán thành và phiếu trắng đối với các vấn đề 

cần thông qua trong cuộc họp. 

Biên bản và nghị quyết họp 

ĐHĐCĐ thường niên và bất 

thường được công bố trên 

website của Tập đoàn trong vòng 

24h sau cuộc họp. 

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên và bất thường cần phải được công bố trên 

website của công ty trong thời hạn hai mươi bốn 

(24) giờ kể từ thời điểm Đại hội cổ đông kết thúc. 

Ngoài các yêu cầu theo quy định, biên bản phải 

bao gồm các nội dung sau: (1) thủ tục biểu quyết; 

(2) các ghi chép cho thấy việc cổ đông có cơ hội 

để đưa ra các câu hỏi, cũng như trình bày cụ thể 

các câu hỏi và câu trả lời nhận được tại cuộc họp; 

(3) các vấn đề được thảo luận và nội dung nghị 

quyết thông qua; (4) kết quả bỏ phiếu cho từng nội 

dung chương trình họp; (5) danh sách các thành 

viên HĐQT, cán bộ công ty, đại diện của công ty 

kiểm toán và các cổ đông tham dự cuộc họp; và (6) 

ý kiến không tán thành đối với mọi nội dung trong 

chương trình họp được coi là quan trọng trong quá 

trình thảo luận. 

Biên bản và nghị quyết họp 

ĐHĐCĐ thường niên và bất 

thường được công bố trên 

website của Tập đoàn trong vòng 

24h sau cuộc họp. Các câu hỏi 

của cổ đông trong cuộc họp được 

tập hợp và đăng tải trên website. 

9.3 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải xây dựng 

và thực hiện 

chính sách cổ 

tức công bằng 

và nhất quán. 

HĐQT cần phải áp dụng chính sách rõ ràng và 

minh bạch về quy trình phân phối và chi trả cổ tức, 

đảm bảo công bằng giữa các cổ đông. Cổ đông cần 

được cung cấp đầy đủ thông tin về các điều kiện 

chia cổ tức và thủ tục chi trả và không gặp cản trở 

việc nhận cổ tức. 

Năm 2020, do cần đầu tư dự án 

mới, ĐHĐCĐ quyết định không 

chi trả cổ tức. Tuy nhiên các 

chính sách về cổ tức được HĐQT 

đảm bảo triển khai minh bạch, 

công bằng giữa các cổ đông. 

Cổ tức phải được trả trong vòng 30 (ba mươi) ngày 

sau khi nghị quyết có liên quan được thông qua. 

Trong trường hợp công ty trả cổ tức dưới dạng cổ 

phiếu (script divident) thì thời hạn chi trả là trong 

Năm 2020, do cần đầu tư dự án 

mới, ĐHĐCĐ quyết định không 

chi trả cổ tức. 
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vòng 60 (sáu mươi) ngày từ khi nghị quyết được 

thông qua. 

Công ty có trách nhiệm chi trả toàn bộ cổ tức đã 

công bố. Theo đó, công ty phải chịu trách nhiệm 

trước các cổ đông về việc không thực hiện nghĩa 

vụ này theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Năm 2020, do cần đầu tư dự án 

mới, ĐHĐCĐ quyết định không 

chi trả cổ tức. 

Hội đồng quản trị cần phải công bố chính sách cổ 

tức thông qua website của công ty. 

Mức cổ tức hàng năm được 

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua, 

căn cứ dựa trên tình hình sản xuất 

kinh doanh và đầu tư mới của 

Tập đoàn. 

9.4 

Đối xử bình 

đẳng đối với 

tất cả các cổ 

đông 

Tất cả các quyền của cổ đông cần phải được 

HĐQT công nhận, tôn trọng và bảo vệ. Cụ thể, cổ 

đông thiểu số cần phải được bảo vệ khỏi các hành 

động lạm dụng từ các cổ đông nắm quyền kiểm 

soát hoặc các cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu trực 

tiếp hoặc gián tiếp, những cổ đông này có thể kiểm 

soát hoặc ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định 

của công ty. 

HĐQT APH thực hiện tốt thông 

lệ này. Các quyền lợi của cổ đông 

được quy định rõ trong điều lệ 

APH. 

Việc bỏ phiếu của cổ đông sẽ dựa trên cơ sở “một 

cổ phiếu phổ thông một quyền biểu quyết”. Tất cả 

các quyền liên quan đến từng loại cổ phần cần 

được công bố công khai. 

Thông tin về các loại cổ phần, cổ 

phiếu phát hành được công khai 

đầy đủ. 

Cổ đông trong và ngoài nước cần phải được 

khuyến khích tham gia và biểu quyết tại Đại hội 

đồng cổ đông. Những trở ngại đối với biểu quyết 

xuyên biên giới cần được loại bỏ. Tài liệu họp Đại 

hội cổ đông, bao gồm tài liệu, nghị quyết và biên 

bản, nên được cung cấp thêm bằng tiếng Anh nhằm 

tạo điều kiện cho các cổ đông không quen thuộc 

với tiếng Việt tham gia cuộc họp một cách có hiệu 

quả, và cung cấp thông dịch viên tại cuộc họp nếu 

cần thiết. 

APH gửi thông báo mời họp bằng 

cả tiếng Anh và tiếng Việt cho tất 

cả cổ đông trong và ngoài nước. 

Các tài liệu ĐHĐCĐ được cung 

cấp song ngữ và đăng tải trên 

website. Tập đoàn có thông dịch 

viên tại cuộc họp trong trường 

hợp có cổ đông nước ngoài đăng 

ký tham dự. 

Công ty cần thiết lập và công bố trên website của 

công ty Chính sách và cơ chế Khiếu nại hiệu quả 

cho phép cổ đông và những người khác thực hiện 

khiếu nại và đảm bảo các khiếu nại này được điều 

tra và xử lý. 

APH tiếp nhận các khiếu nại, câu 

hỏi của cổ đông qua nhiều kênh: 

qua đường bưu điện, email, điện 

thoại. APH luôn nỗ lực giải đáp 

và giải quyết các khiếu nại và câu 

hỏi của cổ đông. 
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9.5 

Giao dịch với 

bên liên quan 

cần phải được 

thông qua và 

tiến hành theo 

cách thức đảm 

bảo các xung 

đột lợi ích 

được quản lý 

hợp lý và bảo 

vệ lợi ích của 

công ty và cổ 

đông. 

HĐQT cần phải đảm bảo các giao dịch với bên liên 

quan được thực hiện theo thông lệ thị trường ở tất 

cả các khía cạnh (ví dụ: giá cả, thời hạn, bảo lãnh 

và các điều khoản chung). Tất cả các giao dịch với 

bên liên quan phát sinh phải được xem xét và phê 

duyệt/phủ quyết nghiêm ngặt theo phân quyền đã 

được quy định và phải được công bố một cách phù 

hợp (xem thêm 3.1.2). 

Các giao dịch với bên liên quan 

dược thực hiện theo thông lệ thị 

trường. Thẩm quyền phê duyệt 

các giao dịch với bên liên quan 

được thực hiện theo quy định của 

pháp luật và điều lệ APH. 

Thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao cần 

phải công khai cho HĐQT biết họ có lợi ích đáng 

kể nào trong bất kỳ một giao dịch hay vấn đề gì 

ảnh hưởng trực tiếp tới công ty hay không, cho dù 

là trực tiếp, gián tiếp hay thay mặt cho bên thứ ba. 

HĐQT thực hiện tốt thông lệ này. 

Công ty nên ban hành một chính sách bằng văn bản 

về giao dịch với các bên liên quan (được Hội đồng 

quản trị phê duyệt) và công bố trên website của 

công ty. Chính sách này nên bao gồm tối thiểu các 

yếu tố sau: 

 i. Mục tiêu của chính sách 

 ii. Các định nghĩa 

iii. Đơn vị phụ trách việc soạn lập chính sách 

iv. Phạm vi áp dụng của chính sách 

v. Xác định các bên liên quan và giao dịch với các 

bên liên quan, bao gồm các ngưỡng giá trị giao 

dịch và các yêu cầu công bố thông tin 

vi. Thông báo, quy trình và trách nhiệm giải trình 

vii. Quy trình phê duyệt/phủ quyết các giao dịch 

với các bên liên quan 

viii. Giám sát các giao dịch với các bên liên quan 

ix. Minh bạch và công bố thông tin/báo cáo về các 

giao dịch với các bên liên quan 

x. Ban hành và phổ biến chính sách. 

Các vấn đề liên quan đến giao 

dịch với bên liên quan được quy 

định tại điều lệ công ty, đăng tải 

trên website. 

Công ty cần phải xác định nhóm các thành viên 

HĐQT độc lập, không có mâu thuẫn lợi ích và 

nhiệm vụ của họ liên quan đến giao dịch với các 

bên liên quan được quy định chính thức trong quy 

chế hoạt động. Các thành viên HĐQT này cần hỗ 

trợ thực hiện chính sách, rà soát và thông qua/ phủ 

quyết các quy trình phê duyệt giao dịch với các bên 

liên quan và có sự tương tác chặt chẽ với bộ phận 

kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập, là các bộ 

HĐQT thực hiện tốt thông lệ này. 
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phận đưa ra đảm bảo đối với giao dịch với các bên 

liên quan. 

Trong trường hợp GDBLQ có quy mô lớn hoặc có 

thể có ảnh hưởng lớn đối với định hướng chiến 

lược hoặc cơ cấu vốn của công ty, cổ đông phải có 

quyền thông qua GDBLQ. HĐQT phải trình giao 

dịch để cổ đông thông qua và công bố thông tin (cả 

trước khi thực hiện giao dịch và trong báo cáo 

thường niên của công ty): a) danh tính của người 

hưởng cuối cùng bao gồm mọi chủ sở hữu có 

quyền kiểm soát và bất kỳ bên nào liên kết với chủ 

sở hữu có quyền kiểm soát có bất kỳ lợi ích sở hữu 

trực tiếp/gián tiếp nào trong công ty; b) các doanh 

nghiệp khác trong đó cổ đông có quyền kiểm soát 

có lợi ích đáng kể; và c) các hợp đồng với cổ đông 

(vd: cam kết đối với các khoản thanh toán của bên 

liên quan như phí cấp phép, hợp đồng dịch vụ và 

các khoản vay). 

APH thực hiện công bố thông tin 

đầy đủ và kịp thời về các giao 

dịch với bên liên quan. Thẩm 

quyền phê duyệt quy mô các giao 

dịch với bên liên quan được thực 

hiện theo quy định của pháp luật 

và điều lệ APH. 

QUAN HỆ VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN 

  

Nguyên tắc 10: Tăng cường tham gia hiệu quả của các bên có quyền lợi liên quan 

  

10.1 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải đảm bảo 

thiết lập các 

quy tắc để bảo 

vệ và thúc đẩy 

sự tham gia 

của các bên có 

quyền lợi liên 

quan. 

HĐQT cần phải đảm bảo có một quy trình chính 

thức để xác định các bên có quyền lợi liên quan 

của công ty bao gồm nhân viên, chủ nợ, khách 

hàng, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương và các 

tổ chức phi chính phủ quan trọng. HĐQT nên áp 

dụng các chính sách rõ ràng, minh bạch đối với các 

bên có quyền lợi liên quan với các cách tiếp cận 

khác nhau theo mức độ ưu tiên được xác định cho 

từng nhóm có quyền lợi liên quan. 

HĐQT thực hiện tốt thông lệ này. 

HĐQT cần phải đảm bảo rằng công ty tôn trọng lợi 

ích và quyền lợi hợp pháp của các bên có quyền 

lợi liên quan đã được pháp luật hoặc được cam kết 

thông qua các hợp đồng. HĐQT nên đặt kỳ vọng 

cao về sự tương tác với các bên có quyền lợi liên 

quan và thể hiện cam kết đối với việc tham gia của 

HĐQT thực hiện tốt thông lệ này. 
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các bên có quyền lợi liên quan trong Bộ Quy tắc 

Đạo đức Kinh doanh của công ty. 

HĐQT cần phải ưu tiên áp dụng các chính sách và 

chương trình dành cho nhân viên, đặc biệt là các 

chính sách về an toàn lao động, phúc lợi và phát 

triển, để nhân viên công ty có thể đóng góp tích 

cực vào việc đạt được các mục tiêu của công ty và 

có thể tham gia vào các hoạt động quản trị công ty. 

APH coi CBCNV là tài sản lớn 

nhất của doanh nghiệp, vì vậy, 

luôn ưu tiên các nguồn lực và xây 

dựng các chính sách để phát triển 

đội ngũ nhân sự chất lượng. 

HĐQT cần phải đảm bảo rằng công ty áp dụng và 

thực thi chính sách chống tham nhũng và chống 

hối lộ nghiêm ngặt trong Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh 

doanh. 

HĐQT ban hành Quy định liêm 

chính đối với CBCNV trong Tập 

đoàn. Ban Tuân thủ và Kiểm soát 

nội bộ có chức năng giám sát việc 

thực thi các quy định, quy chế, 

nguyên tắc ứng xử đã ban hành. 

HĐQT cần phải đảm bảo rằng các yêu cầu về môi 

trường và xã hội của công ty được đưa vào các yêu 

cầu đối với các nhà thầu. 

HĐQT thực hiện tốt thông lệ này. 

10.2 

Hội đồng 

Quản trị cần 

phải đảm bảo 

và giám sát 

các cuộc đối 

thoại phù hợp 

giữa công ty 

và các bên có 

quyền lợi liên 

quan. 

HĐQT nên thiết lập và giám sát cơ chế chính thức 

dành cho người lao động và các bên có quyền lợi 

liên quan khác đưa ra các câu hỏi và khiếu nại của 

họ. 

Các bên liên quan và người lao 

động khi có câu hỏi/khiếu nại có 

thể liên lạc qua email hoặc thông 

qua hòm thư góp ý tới công đoàn, 

HĐQT của Tập đoàn. Các bên có 

quyền lợi liên quan khác có thể 

đưa ra các câu hỏi và khiếu nại 

qua email tiếp nhận của Tập đoàn 

hoặc trực tiếp qua CBCNV của 

Tập đoàn đang làm việc cùng. 

HĐQT nên áp dụng một quy trình giao tiếp minh 

bạch và dễ dàng tiếp cận để cho phép: (i) tiếp nhận 

và đăng ký những thông tin từ các bên có quyền 

lợi liên quan bên ngoài; (ii) đánh giá các vấn đề 

được nêu ra và xác định các thức phản hồi; và (iii) 

cung cấp và ghi nhận các phản hồi, nếu có. 

HĐQT đang hoàn thiện quy trình 

giao tiếp với các bên liên quan. 
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Kế hoạch nâng cao chất lượng quản trị Tập đoàn năm 2021 

Kế hoạch ngắn hạn:  

Mục tiêu cải thiện các thông lệ liên quan đến: CÔNG BỐ THÔNG TIN & MINH BẠCH và 

QUAN HỆ VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN 

 

• Duy trì tuân thủ các quy định về công bố thông tin với UBCKNN và HOSE theo quy 

định của pháp luật hiện hành, cập nhật những thay đổi trong luật mới đi vào hiệu lực, và 

áp dụng những thông lệ cao hơn về công bố thông tin;  

• Tiếp tục xây dựng và triển khai các kế hoạch kế nhiệm, các chương trình định hướng và 

đào tạo cho các thành viên HĐQT và BĐH, các vị trí lãnh đạo chủ chốt khác; 

• Cập nhật thường xuyên các kiến thức, thông lệ quốc tế về Quản trị Công ty trong và 

ngoài nước để câng cao chuẩn mực và thực tiễn thực hành quản trị. 

Kế hoạch trung và dài hạn:  

Mục tiêu cải thiện các thông lệ liên quan đến:  Môi trường kiểm soát & Trách nhiệm của 

HĐQT  

• Xây dựng lộ trình cụ thể để tiệm cận yêu cầu về tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập trong 

HĐQT, đồng thời tăng cường sự tham gia của các thành viên độc lập; 

• Nghiên cứu và triển khai thành lập chức năng kiểm toán nội bộ, tăng cường hệ thống 

quản trị rủi ro; 

• Nghiên cứu phương án thực hiện thuê bên thứ ba độc lập đánh giá hoạt động của HĐQT, 

thành viên HĐQT và các Ủy ban thuộc HĐQT theo các thông lệ tốt về quản trị trên thế 

giới. 
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Thông tin cổ phiếu và cơ cấu cổ đông 

Thông tin cổ phiếu 

Tại ngày 31/12/2020, các thông tin về cổ phiếu APH của Tập đoàn An Phát Holdings như sau: 

• Mã chứng khoán: APH 

• Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 

• Ngày giao dịch đầu tiên: 28/7/2020 

• Mệnh giá: 10.000 đồng 

• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 146.677.339 cổ phiếu, trong đó: 

Số lượng cổ phiếu phổ thông niêm yết: 132.562.459 cổ phiếu  

Số lượng cố phiếu phổ thông chưa niêm yết: 6.800.000 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu ưu đãi không niêm yết: 7.314.880 cổ phiếu 

• Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

• Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: cổ phiếu 

• Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu 

• Giá trị vốn hóa thị trường (tại ngày 31/12/2020): 10.424.312 (triệu đồng) 
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Thống kê giao dịch năm 2020: 

- Tổng số phiên giao dịch: 112 phiên. 

- Tổng khối lượng khớp lệnh: 75.666.460 cổ phiếu 

- Tổng giá trị khớp (triệu đồng): 6.106.629 

Thống kê 

theo giá cổ 

phiếu (*) 

Ngày Giá 

(VND/CP) 

Thống kê theo khối 

lượng cổ phiếu 

Ngày Khối lượng 

(CP) 

Đóng cửa 31/12/2020 74.800 Đóng cửa 31/12/2020 275.200 

Cao nhất 27/11/2020 92.400 Cao nhất 27/11/2020 4.130.530 

Thấp nhất 28/7/2020  49.800 Thấp nhất 29/7/2020 193.780 

   Giao dịch trung bình 

mỗi ngày 

 675.593 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 1.423.773.390 đồng  tại 31/12/2019 lên 1.466.773.390 đồng tại 

31/12/2020, tăng thêm 43.000.000.000 đồng. 

• Ngày 03/07/2020, Công ty thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng, phát hành thành công 

4.300.000 cổ phiếu phổ thông qua hình thức đấu giá công khai tại HOSE. Giá đấu thành 

công là 50.018 đồng/cổ phiếu, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 215.077.200.000 

đồng, được sử dụng đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy 

hoàn toàn công nghệ cao (PBAT). 

• Ngày 10/12/2020, Công ty đã phát hành thành công 6.800.000 cổ phiếu phổ thông để 

chuyển đổi 6.800.000 cổ phiếu ưu đãi cho KB Securities Co., Ltd với tư cách là bên nhận 

ủy thác của Valuesystem Dae Gwang Global Mezzanine Investment - Private Investment 

Fund, Chủ sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi theo phương án chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ bất thường 

năm 2020 của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings thông qua Nghị quyết số 

121001/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2020 và công văn chấp thuận số 7238/UBCK-

QLCB ngày 09/12/2020 của UBCKNN. Giao dịch không làm thay đổi vốn chủ sở hữu. 
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Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Trong năm 2020 Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ. Hiện tại, số lượng cổ phiếu quỹ Công 

ty: 0 cổ phiếu. 

Chứng khoán khác 

Trong năm 2020, Công ty không phát sinh giao dịch liên quan đến các loại chứng khoán khác. 
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Cơ cấu cổ đông  

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/12/2020) 

Danh mục 
Số lượng CP sở 

hữu 

Tỷ lệ trên vốn điều lệ 

(%) 

I. Cổ đông trong nước 79.198.339 53,99% 

• Cổ đông tổ chức 28.121.358 19,17% 

• Cổ đông cá nhân 51.076.981 34,82% 

• Cổ đông ưu đãi - - 

II. Cổ đông nước ngoài 67.479.000 46,01% 

1. Cổ đông tổ chức 59.447.170 40,53% 

2. Cổ đông cá nhân 716.950 0,49% 

3. Cổ đông ưu đãi  7.314.880 4,99% 

III. Cổ phiếu quỹ - - 

Tổng cộng 146.677.339 100% 

Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông 

Danh mục 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

Số lượng 

CP 
Tỷ lệ Số lượng CP Tỷ lệ 

Số lượng 

CP 
Tỷ lệ 

Sở hữu từ 5% trở lên 
  

            

52.000.000 35,45% 

            

52.000.000 35,45% 

Sở hữu dưới 5% 
            

79.198.339 53,99% 

               

17.479.000 10,56% 94.677.339                   64,55% 

Tổng cộng 79.198.339 53,99% 67.479.000 46,01% 146.677.339 100% 

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/12/2020) 

 

 

 

54%

46%

Cơ cấu cổ đông

Trong nước Nước ngoài

65%

35%

Cơ cấu cổ đông

Tổ chức Cá nhân
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Cổ đông 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

Số lượng CP Tỷ lệ 
Số lượng 

CP 
Tỷ lệ Số lượng CP Tỷ lệ 

Nhà nước                           -    
                

-    

                           

-    
         -                                    -                -    

Nội bộ                  14.000.000  
9,5% 

                           

696.000   

          

0,5%    

                       

14.696.000 10,1% 

Khác 66.598.339 45,4% 66.783.000 45,5% 131.981.339 90,9% 

Tổng 

cộng 

80.598.339 54,9% 67.479.000 46,1% 146.677.339 100% 

 

 (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/12/2020) 

Sở hữu của cổ đông nội bộ 

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/12/2020) 

Đối tượng Họ và tên – Chức vụ Tổng số lượng 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

HĐQT Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT 4.300.000 2,93% 

 Nguyễn Lê Trung – Phó Chủ tịch HĐQT 2.850.000 1,94% 

 Phạm Hoàng Việt – Phó Chủ tịch HĐQT 2.850.000 1,94% 

 Đinh Xuân Cường - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 2.000.000 1,36% 

 Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ, 

Giám đốc tài chính 

500.000 0,34% 

 Nguyễn Thị Tiện - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 1.500.000 1,02% 

 Nirav Sudhir Patel – Thành viên HĐQT 696.000 0,47% 

Ban Điều hành Đinh Xuân Cường - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 2.000.000 1,36% 

 Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ, 

Giám đốc tài chính 

500.000 0,34% 
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 Nguyễn Thị Tiện - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 1.500.000 1,02% 

Ban Kiểm soát Phạm Thị Hoa – Trưởng BKS 0 0 

 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh – Thành viên BKS 0 0 

 Nguyễn Thị Thúy Nga – Thành viên BKS 0 0 

Kế toán 

trưởng 

Hồ Thị Hòe 0 0 

Người ủy 

quyền CBTT 

Phạm Thị Nguyệt  0 0 
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Các giao dịch, thù lao, tiền thưởng và các khoản lợi ích  

Giao dịch của cổ đông nội bộ liên quan đến cổ phiếu của công ty niêm yết 

STT 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Quan hệ 

với cổ 

đông nội 

bộ/cổ đông 

lớn 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...) 
Số cổ phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 
Số cổ phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Nguyễn Thị 

Tiện 

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

29.932.991 21,02% 1.500.000 1,02% 
Chuyển 

nhượng 

2 
Đinh Xuân 

Cường 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 

kiêm TGĐ 

0 0 2.000.000 1,36% 

Nhận 

chuyển 

nhượng 

3 
Phạm Đỗ Huy 

Cường 

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ, 

Giám đốc 

tài chính 

0 0 500.000 0,34% 

Nhận 

chuyển 

nhượng 

4 
Nirav Sudhir 

Patel 

Thành viên 

HĐQT 
0 0 696.000 0,47% 

Mua phát 

hành thêm 
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Giao dịch với các bên liên quan 

(Xem tại mục báo cáo tài chính) 

 

Lương, thưởng, thù lao và các lợi ích của HĐQT, BKS, BĐH 

Nguyên tắc chi trả thù lao của HĐQT, BKS và BĐH 

Việc chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, BĐH tuân thủ theo định mức quy 

định tại Điều lệ Công ty về chế độ thù lao, tiền thưởng và các chi phí hoạt động, đồng thời được 

ĐHĐCĐ thông qua tại mỗi kỳ ĐHĐCĐ thường niên và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên 

quan. 

Lương, thưởng, thù lao và các lợi ích chi trả cho HĐQT, BKS và BĐH năm 2020 

Tổng mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

của Tập đoàn phê duyệt và thực hiện chi trả như sau: 

Như vậy thù lao chi trả cho tất cả các thành viên HĐQT và thành viên BKS đúng theo mức được 

ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt. 

Năm 2020 thu nhập (bao gồm lương, thưởng, thù lao) của các thành viên HĐQT, BĐH và BKS 

như sau: 

Thành viên Chức vụ 
Thu nhập năm 2020 

Ông Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT 180.000.000 

Ông Nguyễn Lê Trung Phó Chủ tịch HĐQT 120.000.000 

Ông Phạm Hoàng Việt Phó Chủ tịch HĐQT 120.000.000 

Ông Đinh Xuân Cường Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 

 Tổng Giám đốc 902.746.812 

Ông Phạm Đỗ Huy Cường Thành viên HĐQT kiêm Phó 

Tổng Giám đốc thường trực 740.742.793 

Bà Nguyễn Thị Tiện Thành viên HĐQT kiêm Phó 

Tổng Giám đốc 678.175.366 

Ông Hiroaki Yashiro  Thành viên HĐQT 30.000.000 

Ông Nirav Sudhir Patel Thành viên HĐQT 90.000.000 

Bà Phạm Thị Hoa Trưởng Ban Kiểm soát 60.000.000 

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Anh Thành viên Ban Kiểm soát 36.000.000 

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga Thành viên Ban Kiểm soát 36.000.000 

 

Mức thù lao 

Mức ĐHĐCĐ phê duyệt 

năm 2020 

Chi trả năm 2020 

Hội đồng quản trị 765.000.000 765.000.000 

Ban kiểm soát 132.000.000 132.000.000 
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Các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT, BKS và BĐH: 

Ngoài các khoản tiền lương và thù lao, các thành viên HĐQT; BKS, BĐH còn được hưởng các 

chế độ đãi ngộ khác như: 

• Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Thành viên HĐQT, BKS; BĐH và người thân được kiểm tra 

sức khỏe định kỳ mỗi năm hai lần theo gói khám sức khỏe đặc biệt tại phòng khám đa khoa 

VIP 12. Chi phí khám sức khỏe do Công ty thanh toán theo chi phí phát sinh thực tế. 

• Bảo hiểm sức khỏe: Ngoài các chế độ bảo hiểm được hưởng theo đúng quy định của pháp 

luật, các thành viên HĐQT, BKS và BĐH được hưởng gói Bảo hiểm sức khỏe cho bản 

thân và người thân do Tập đoàn chi trả. 

• Phụ cấp điện thoại di động: mỗi thành viên HĐQT; BKS; BĐH được Tập đoàn thanh toán 

cước điện thoại di động theo chi phí phát sinh thực tế do có thể sử dụng điện thoại cá nhân 

để phục vụ cho công việc. 

• Chế độ đi công tác: thành viên HĐQT; BKS và BĐH đi công tác đường hàng không được 

sử dụng hãng hàng không Vietnam Airlines. Thành viên HĐQT; BKS và BĐH được thanh 

toán công tác phí theo chi phí phát sinh thực tế phù hợp với công việc. 
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Quan hệ nhà đầu tư 

Năm 2020 Tập đoàn An Phát Holdings thực hiện chào bán lần đầu cổ phiếu ra công chúng và 

niêm yết cổ phiếu APH trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối 

cảnh dịch bệnh, Tập đoàn đã linh hoạt sử dụng các kênh trao đổi với cổ đông và nhà đầu tư, 

tạo điều kiện để cổ đông thực hiện quyền và lợi ích. 

Chính sách quan hệ nhà đầu tư 

Bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông là một trong mục tiêu cốt lõi trong quản trị doanh nghiệp. Với 

phương châm đó, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cổ đông là ưu tiên hàng đầu trong công tác Quan 

hệ nhà đầu tư (IR) của Tập đoàn. Dù mới chính thức được niêm yết từ cuối tháng 7/2020, Tập 

đoàn đã nỗ lực hoàn thiện các hoạt động quan hệ cổ đông, hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy 

đủ quyền cổ đông theo các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị của Tập đoàn, đảm 

bảo tính minh bạch và bình đẳng trong đối xử với cổ đông. Bên cạnh đó, hoạt động IR của Tập 

đoàn hướng đến mục tiêu cung cấp thông tin giúp thị trường có cái nhìn công bằng, chính xác về 

tình hình tài chính hiện tại và triển vọng kinh doanh của Tập đoàn, từ đó phản ánh đúng giá trị 

doanh nghiệp. 

Mục tiêu các hoạt động quan hệ nhà đầu tư  

Đảm bảo độ tin cậy của số liệu tài chính cung cấp 

Tập đoàn duy trì thực hiện soát xét các báo cáo tài chính bán niên và thực hiện kiểm toán báo cáo 

tài chính năm. Năm 2020, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Tập đoàn và 

các công ty thành viên được soát xét và kiểm toán bởi CT TNHH EY Việt Nam. Các báo cáo tài 

chính tuân thủ theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (VAS), không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. 

Chủ động, minh bạch và bình đẳng trong công bố thông tin 

APH đảm bảo tính trung thực, minh bạch và thống nhất trong việc cung cấp thông tin cho cổ đông, 

nhà đầu tư và các bên liên quan, bảo đảm tất cả các cổ đông được đối xử bình đẳng, bất kể là cổ 

đông cá nhân hay tổ chức, trong nước hay nước ngoài. Chính sách bảo vệ quyền lợi cổ đông và 

đảm bảo sự bình đẳng giữa cổ đông lớn và cổ đông thiểu số được thể hiện bằng việc các cổ đông 

được cung cấp thông tin như nhau, bao gồm các thông tin về các đợt phát hành, thông tin mời họp 

ĐHĐCĐ thường niên và bất thường. 

Các thông tin về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty được cập nhật kịp thời 

và chính xác thông qua website www.anphatholdings.com, mục Quan hệ Nhà đầu tư theo cả phiên 

bản tiếng Anh và tiếng Việt. Trong năm 2020, APH tuân thủ các quy định về công bố thông tin 

theo quy định, không có sai phạm nào bị báo cáo. Ngoài ra, Tập đoàn chủ động cập nhật các thông 

tin được đánh giá là trọng yếu đối với lợi ích của nhà đầu tư như chiến lược, dự án mới, sản phẩm 

mới, các bước tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác, nghiên cứu phát triển. Ngoài nội 

http://www.anphatholdings.com/
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dung về các hoạt động của Tập đoàn, các kênh thông tin còn hướng đến nâng cao nhận thức của 

nhà đầu tư, khách hàng, đối tác về vấn đề môi trường, xây dựng thói quen tiêu dùng xanh, lối sống 

xanh. 

Đa dạng hóa các kênh thông tin và tương tác với nhà đầu tư 

Thông tin là nền tảng của mọi quyết định, vì vậy việc cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin 

trọng yếu sẽ giúp các nhà đầu tư và cổ đông đưa ra những quyết định đúng đắn. Năm 2020, Tập 

đoàn thực hiện công bố thông tin trên nhiều kênh thông tin và hình thức như website, báo chí, cổng 

thông tin của HOSE, UBCKNN, Bản tin Nhà đầu tư hàng quý, báo cáo thường niên, họp ĐHĐCĐ 

và các buổi họp trực tuyến với nhà đầu tư.  
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Lịch sự kiện IR năm 2020 

Thời gian Sự kiện Địa điểm, hình thức 

Quý 1 

10/3/2020 Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019   

30/3/2020 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Hà Nội 

Quý 2 

29/4/2020 Công bố báo cáo tài chính quý 1/2020   

15/05/2020 Họp NĐT trực tuyến Trực tuyến 

22/06/2020 Tổ chức đấu giá IPO cổ phiếu APH Hồ Chí Minh 

Quý 3 

24/7/2020 Roadshow: Giới thiệu cổ phiếu APH Hồ Chí Minh 

28/7/2020 Lễ niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu APH  Hồ Chí Minh 

29/7/2020 Công bố báo cáo tài chính quý 2/2020   

04/08/2020 Họp nhà đầu tư trực tuyến Trực tuyến 

05/08/2020 Bản tin Nhà đầu tư nửa đầu năm 2020   

Quý 4 

12/10/2020 ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Hải Dương 

28/10/2020 Bản tin Nhà đầu tư Quý 3/2020   

28/10/2020 Họp nhà đầu tư trực tuyến Trực tuyến 

29/10/2020 Công bố báo cáo tài chính quý 3/2020   

29/10/2020 Họp nhà đầu tư và bộ phận môi giới Hồ Chí Minh 

17-19/11/2020 Hội nghị đầu tư HSC - Emerging Vietnam 2020 Trực tuyến 

 

Lịch tài chính dự kiến năm 2021 

Thời gian Sự kiện 

Tháng 3/2021 Dự kiến công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 

Tháng 4/2021 Dự kiến công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 

Tháng 7/2021 Dự kiến công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 

Tháng 10/2021 Dự kiến công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 

Tháng 1/2022 Dự kiến công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 
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Quản trị rủi ro 

Quản trị rủi ro là công cụ quan trọng để đảm bảo quản trị hiệu quả và sự phát triển bền 

vững của Tập đoàn. Tại An Phát, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa tuân thủ được xác định 

là nền tảng cốt lõi của quản trị rủi ro. 

Vai trò và mục tiêu của quản trị rủi ro đối với Tập đoàn 

Quản trị rủi ro là thiết lập quy trình mang tính hệ thống và có nguyên tắc được áp dụng để 

hoạch định chiến lược và áp dụng trong phạm vi toàn Tập đoàn, để phát hiện, đánh giá và quản 

lý những sự kiện có khả năng xảy ra ảnh hưởng tới chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Tập 

đoàn, từ đó vừa giảm thiểu tác động tiêu cực vừa nắm bắt cơ hội để phát triển. Tập đoàn luôn 

nhìn nhận có cơ hội trong rủi ro. Vì vậy, quản trị rủi ro không phải chỉ bao gồm giảm thiểu rủi 

ro, mà cần đánh giá được rủi ro, tối ưu hóa tương quan giữa rủi ro và cơ hội, và sẽ chấp nhận 

rủi ro trong phạm vi cho phép. Từ đó, rủi ro sẽ được lựa chọn với nguyên tắc thận trọng, có 

kiểm soát  để đảm bảo Tập đoàn hoàn thành những mục tiêu chiến lược hợp lý. 

Quản trị rủi ro được coi là công cụ quan trọng để Tập đoàn hoàn thành chiến lược kinh doanh, 

đảm bảo quản trị hiệu quả và sự phát triển bền vững. Khung chính sách quản trị rủi ro của Tập 

đoàn xây dựng hướng tới các mục tiêu sau: 

• Hỗ trợ hoàn thành mục tiêu chiến lược đã đề ra thông qua các công cụ quản trị 

rủi ro; 

• Tăng cường năng lực trong việc đưa ra những chỉ đạo chiến lược, quyết định 

kinh doanh trên cơ sở hiểu biết thấu đáo và chặt chẽ về hoạt động kinh doanh, 

môi trường kinh doanh, cơ hội và thách thức; 

• Góp phần phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiệu quả; 

• Giảm thiểu sai sót trong mọi khía cạnh vận hành; 

• Xây dựng lòng tin và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhà đầu tư và các bên 

liên quan. 

Đặc biệt trong năm 2020, trong bối cảnh môi trường kinh doanh gặp những thách thức lớn bởi 

dịch bệnh COVID-19, vai trò của quản trị rủi ro tại Tập đoàn càng được phát huy, giúp Tập 

đoàn nhanh chóng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh và tình hình xã hội. Trong một năm 

2020 đầy biến động, Tập đoàn đã duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định trong các lĩnh 

vực, đảm bảo an toàn trong sản xuất cho tất cả các CBCNV Tập đoàn, tiến độ trong các dự án 
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trọng điểm. Đây là tiền đề cho các bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, hiện thực hóa 

chiến lược kinh doanh của Tập đoàn. 

Văn hóa tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cốt lõi của quản trị rủi ro  

Một điểm đặc thù trong quản trị rủi ro tại Tập đoàn là đạo đức nghề nghiệp và văn hóa tuân thủ 

được xác định là nền tảng cốt lõi của quản trị rủi ro. Khi đạo đức nghề nghiệp và văn hóa tuân 

thủ được lan tỏa và thực thi sâu rộng, quản trị rủi ro được tập thể CBCNV Tập đoàn thấm nhuần 

và thực thi, từ đó, hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro sẽ được đảm bảo. HĐQT và BĐH Tập 

đoàn chú trọng công tác đào tạo, giáo dục, giúp đỡ, truyền thông thường xuyên trên các kênh 

khác nhau nhằm nâng cao nhận thức của tất cả CBCNV Tập đoàn về các chính sách, quy định, 

lợi ích của tuân thủ và các việc cần làm hay nên tránh. CBCNV của Tập đoàn sẽ nắm rõ các 

rủi ro có thể phát sinh và các phương thức, công cụ để kiểm soát các rủi ro đó. Tư duy về quản 

trị rủi ro sẽ được thực hiện nhất quán trong hệ thống, là điều kiện cần để Tập đoàn đảm bảo sự 

phát triển bền vững và hoàn thành các mục tiêu chiến lược. 

Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro 

Bộ phận Vai trò QTRR 

Hội đồng quản trị Tập đoàn Ban hành quy chế, chính sách QTRR, quyết định cơ 

cấu tổ chức, nhiệm vụ của bộ máy QTRR 

Ban Điều hành Tập đoàn Giám sát, đảm bảo hoạt động QTRR được thực thi 

Ban Tuân thủ và Kiểm soát nội bộ, 

Ban Điều hành tại các công ty thành 

viên 

Phối hợp với các bộ phận chức năng, các công ty 

thành viên thực hiện QTRR bằng việc sử dụng các 

công cụ, quy trình. 
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Quy trình quản trị rủi ro 

 

Nhận diện rủi ro 

Xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn, nguồn phát sinh 

và khả năng ảnh hưởng của các rủi ro. Tập đoàn rà soát rủi ro trong tất cả các lĩnh vực hoạt 

động sản xuất kinh doanh, lập và cập nhật danh mục và nhóm rủi ro, nhận diện các yếu tố rủi 

ro. 

Phân tích rủi ro 

Đánh giá nguồn phát sinh của rủi ro, mức độ có thể tác động và khả năng xảy ra rủi ro. 

Đánh giá rủi ro 

Xếp hạng và đánh giá thứ tự của rủi ro dựa trên các phương diện, cả định lượng và định tính. 

Xử lý rủi ro 

Xây dựng phương án xử lý, đánh giá, lựa chọn, và triển khai giải pháp phù hợp để ứng phó. 

Tập đoàn quan điểm sẽ chấp nhận những rủi ro hợp lý, được tính toán kỹ lưỡng để nắm bắt cơ 

hội, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực mà rủi ro gây ra. 

Giám sát rủi ro 

Tập đoàn duy trì liên tục soát xét và đánh giá lại, đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của hệ 

thống QTRR. 

Đào tạo và tham vấn 

Tập đoàn duy trì các hoạt động đào tạo, truyền thông để nâng cao nhận thức, hiểu biết của 

CBCNV về các rủi ro tiềm tàng, công cụ xử lý. Đồng thời Tập đoàn tham vấn ý kiến của các 

bên liên quan, đảm bảo các bên liên quan nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của QTRR. 

  

Nhận 
dạng rủi 

ro

Phân 
tích rủi 

ro

Đánh giá 
ưu tiên

Xử lý rủi 
ro

Giám sát 
rủi ro

Đào tạo 
và tham 

vấn
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Quản trị các nhóm rủi ro chính năm 2020 

Trong năm 2020, Tập đoàn đã phân tích, đánh giá và thực hiện quản lý các nhóm rủi ro chính 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:  

Rủi ro về kinh tế vĩ mô 

Những yếu tổ của nền kinh tế như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, chính sách tài khóa, chỉ số giá 

tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp... đều có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Các 

bộ phận Phân tích và dự báo của Tập đoàn sẽ dự báo những xu hướng kinh tế vĩ mô và những 

tác động đến các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu. Từ đó, HĐQT và BĐH sẽ đưa ra những chỉ 

đạo và quyết sách phù hợp.  

Rủi ro tài chính 

Các rủi ro tài chính của Tập đoàn bao gồm rủi ro về thanh toán, lãi suất và tỷ giá. Để kiểm soát 

các rủi ro này, định kỳ Ban Tài chính Kế toán sẽ đánh giá thị trường vốn và ngoại tệ, chủ động 

điều chỉnh nguồn thu xuất khẩu, tín dụng thương mại, lập, theo dõi và nếu cần thiết chủ động 

điều chỉnh kế hoạch vay nợ và chi trả, tận dụng các khoản vay dài hạn với lãi suất ưu đãi, kiểm 

soát dòng tiền hiệu quả. 

Rủi ro về thị trường 

Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là ngành nhựa của Tập đoàn có mức độ cạnh tranh cao. Đồng thời 

những biến động trong ngành có thể tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. 

Đặc biệt, ngành nhựa hiện phải đối mặt với rủi ro lớn trong bối cảnh thay đổi thói quen tiêu 

dùng của khách hàng do xu hướng tiêu dùng xanh đang lan tỏa mạnh mẽ. Tập đoàn nhìn nhận 

đây vừa là rủi ro, vừa là cơ hội để mở ra một thị trường mới. Bằng việc chuyển đổi xanh, tiên 

phong phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, nhựa sinh học tự hủy, Tập đoàn có 

thể chiếm lĩnh trong lĩnh vực mới. Bởi lẽ đó, từ lâu Tập đoàn đã phát triển thương mại các sản 

phẩm bao bì sinh học phân hủy hoàn toàn, xuất khẩu đến các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ. 

Đồng thời tiếp tục phát triển thêm các dải sản phẩm xanh như dao, thìa, dĩa, ống hút nhựa sinh 

học tự hủy, chiếm lĩnh thị trường nhựa thân thiện với môi trường. Không dừng ở đó, APH tiến 

tới hoàn thiện chuỗi giá trị, thông qua xây dựng nhà máy PBAT - nguyên vật liệu chính sản 

xuất các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học. Thị trường nguyên vật liệu xanh cũng đang có tiềm 

năng rất lớn, hưởng lợi từ xu hướng tiêu dùng xanh trên thế giới. Với việc nhìn nhận được cơ 

hội từ rủi ro, APH đã tính toán những bước đi chiến lược, thành công nắm bắt, đón đầu cơ hội. 
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Rủi ro về nhân sự 

Với đội ngũ gồm hơn 5.000 CBCNV toàn Tập đoàn phục vụ trong các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, việc duy trì và đảm bảo số lượng và chất lượng cho đội ngũ lao động đặt ra những thách 

thức không nhỏ, đồng thời cần nâng cao năng lực CBCNV để đáp ứng nhu cầu phát triển của 

Tập đoàn. Bởi lẽ đó, Tập đoàn chú trọng công tác quản trị nhân sự để đảm bảo duy trì nguồn 

nhân lực chất lượng cao với độ linh hoạt trong tổ chức, tối ưu hóa chi phí vận hành. Với từng 

giai đoạn phát triển, Ban Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực sẽ lập kế hoạch nhân sự, tuyển 

dụng cụ thể và xây dựng đội ngũ dự bị. Các hoạt động đào tạo được triển khai cho CBCNV 

trước khi đưa vào sản xuất kinh doanh và trong quá trình công tác để không ngừng nâng cao 

chất lượng nhân sự. APH hướng đến phát triển môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, 

thân thiện với CBCNV, xây dựng cơ chế lương thưởng, phúc lợi tốt để đảm bảo sự gắn bó lâu 

dài của CBCNV. 

Rủi ro về nguyên vật liệu 

Với đặc thù sản xuất và kinh doanh của ngành nhựa, biến động giá nguyên vật liệu có thể ảnh 

hưởng đến kết quả kinh doanh của Tập đoàn. Đồng thời việc tìm kiếm, đảm bảo nguồn cung 

nguyên vật liệu chất lượng với giá cả cạnh tranh cũng đặt ra những bài toán cần tính toán. Để 

hạn chế những rủi ro từ giá nguyên vật liệu, Tập đoàn theo dõi thường xuyên thị trường nguyên 

vật liệu, đồng thời bộ phận Nghiên cứu thị trường sẽ tiến hành phân tích và dự báo trước những 

biến động lớn của thị trường, từ đó Trung tâm mua sắm xây dựng kế hoạch mua hàng phù hợp. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, quản lý hiệu quả tồn kho nguyên 

vật liệu, có thể điều chỉnh giá bán thành phẩm theo biến động giá nguyên vật liệu. Ban Phát 

triển chuỗi cung ứng có chức năng tìm kiếm, phát triển mạng lưới nhà cung cấp để đảm bảo 

nguồn cung, chất lượng và giá cả cạnh tranh của nguyên vật liệu đầu vào. Một bước tiến nữa 

của Tập đoàn trong việc hạn chế rủi ro nguyên vật liệu là tự chủ sản xuất nguyên vật liệu, hoàn 

thiện chuỗi giá trị ngành nhựa và nhựa sinh học. Nhà máy sản xuất nguyên vật liệu sinh học tự 

hủy PBAT sẽ đi vào hoạt động năm 2023 sẽ giúp Tập đoàn chủ động được nguồn nguyên vật 

liệu sinh học cho các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường, củng cố lợi thế cạnh tranh trên 

thị trường quốc tế. 

Rủi ro về môi trường 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn có thể gây ảnh hướng xấu đến môi trường xung 

quanh do nước thải, chất thải từ quá trình vận hành sản xuất và sinh hoạt. Để hạn chế rủi ro 
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này, Tập đoàn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về môi trường, đồng thời xây 

dựng và áp dụng quy trình, hệ thống tiên tiến để quản lý các rủi ro về môi trường. Trước khi 

triển khai dự án đầu tư mới, các đánh giá về tác động môi trường được thực hiện bởi các đơn 

vị tư vấn chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, một trong những mục tiêu của hoạt động cải tiến sản 

xuất tại Tập đoàn đó là giảm tiêu hao nguyên vật liệu và năng lượng, giúp Tập đoàn không chỉ 

tăng cường hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn hạn chế tối đa tác động 

đến môi trường. 
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CHƯƠNG 5: BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Tầm nhìn bền vững 

Dấu ấn phát triển bền vững  

Thông tin chung về báo cáo 

Mô hình phát triển bền vững 

Hiệu quả kinh tế 

Tác động xã hội 

Tác động môi trường 
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Tầm nhìn bền vững 

Là Tập đoàn nhựa kỹ thuật cao và thân thiện với môi trường hàng đầu khu vực, trong hành 

trình hiện thực hóa chiến lược và mục tiêu kinh doanh, chúng tôi sẽ không ngừng tạo lập giá 

trị xanh, kiến tạo những giá trị tích cực cho tất cả các bên liên quan để chung tay xây dựng một 

thế giới tốt đẹp hơn. 

Đối với người lao động 

Con người được xác định là tài sản giá trị nhất, là động lực tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững 

của Tập đoàn. Do đó, Tập đoàn luôn ưu tiên các nguồn lực để bồi dưỡng đội ngũ nhân sự giàu 

có cả về tri thức và văn hóa, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng 

tạo, tạo cơ hội công bằng cho tất cả cán bộ công nhân viên. Giá trị cốt lõi của văn hóa An Phát 

nằm ở tư duy “Đổi mới – sáng tạo”, tinh thần “Đoàn kết – kỷ luật”, hành động “Nhân văn – 

chia sẻ”, để đạt được “Hiệu quả – bền vững”.  

Đối với khách hàng 

Tập đoàn hướng đến không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn xây dựng thói quen tiêu dùng bền 

vững cho khách hàng. Thông qua hoàn thiện chuỗi giá trị xanh, chúng tôi nỗ lực đưa các sản 

phẩm thân thiện với môi trường tới gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước, chung 

tay kiến tạo thế giới xanh cho tương lai bền vững. 

Đối với nhà đầu tư 

Thông qua hiện thực hóa các mục tiêu và chiến lược kinh doanh, Tập đoàn sẽ gia tăng giá trị 

doanh nghiệp, đem lại lợi ích cho cổ đông. Chúng tôi tôn trọng các quyền lợi của cổ đông và 

nhà đầu tư, đề cao tinh thần hợp tác và cùng phát triển. 

Đối với xã hội 

Tập đoàn đóng góp cho sự tăng trưởng nền kinh tế, qua đó thúc đẩy xây dựng một Việt Nam 

hùng cường, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế. 

Bên cạnh đó, chúng tôi chung tay chia sẻ các khó khăn của cộng đồng, tháo gỡ các vấn đề 

chung của xã hội như rác thải nhựa, xóa đói giảm nghèo, ươm mầm tài năng trẻ. Đội ngũ cán 

bộ công nhân viên của Tập đoàn mang bộ Gen Người An Phát  với 6 phẩm chất cốt lõi: Thái 

độ tích cực – Nhân văn – Trách nhiệm – Chân thành  – Khiêm nhường – Ham học hỏi là những 

nhân tố tích cực, đóng góp cho sự phát triển của một cộng đồng xã hội văn minh, hiện đại. 
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Đối với đối tác kinh doanh  

Tập đoàn xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các đối tác kinh doanh dựa trên 

nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng. Chúng tôi nỗ lực hoàn thành các cam kết với các đối tác, 

sẵn sàng liên doanh, liên kết, đồng hành. 
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Dấu ấn phát triển bền vững  

Hỗ trợ 31,35 tỷ đồng chung tay cùng Hải Dương chống Covid-19 

Trong tháng 2 năm 2021, Tập đoàn đã trao tặng tổng giá trị 31,35 tỷ đồng cho công tác phòng 

chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngày 25/2, đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn An 

Phát Holdings đã trao 20 tỷ đồng hỗ trợ chính quyền tỉnh mua vaccine phòng chống Covid-19 

cho người dân Hải Dương. Trong hai đợt hỗ trợ trước đó, An Phát Holdings đã trao 11,35 tỷ 

đồng, bao gồm tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị…. Song hành với các đợt hỗ 

trợ bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm, An Phát Holdings đã phối hợp cùng Tỉnh đoàn Hải Dương, 

cộng đồng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… phát động chương trình “Cứu trợ và giải cứu nông 

sản Hải Dương” với kết quả đạt được là 1.000 tấn nông sản được giải cứu, góp phần tháo gỡ 

khó khăn cho người dân vùng dịch. 

Trao tặng 3 tấn hàng cho đồng bào lũ lụt Quảng Trị 

Cuối tháng 10/2020, gần 5.000 cán bộ công nhân viên Tập đoàn An Phát Holdings đã chung 

tay thực hiện các hoạt động hỗ trợ hướng về đồng bào bị lũ lụt ở xã Triệu Trung, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Tập đoàn đã trao tặng 3 tấn hàng cứu trợ gồm gạo, mỳ tôm, 

cháo ăn liền, hạt giống, các nhu yếu phẩm cần thiết khác đến hàng ngàn hộ gia đình tại xã Triệu 

Trung. Đây là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất sau hậu quả của bão lụt với 

hơn 1.300 trong tống số 1.450 hộ dân bị ngập hoàn toàn, nhiều người chưa kịp sơ tán. 

Trao tặng vật tư y tế cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ 

Tháng 6/2020, khi tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Tập đoàn An Phát 

Holdings đã gửi tặng ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ hơn 5.000 khẩu trang y tế và hàng trăm chai 

nước sát khuẩn, chung tay đồng hành cùng đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ và Chính phủ Hoa 

Kỳ vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Thay thế hàng triệu sản phẩm nhựa thông thường bằng sản phẩm nhựa tự hủy, thân thiện 

với môi trường 

Cùng với quá trình chuyển đổi xanh, Tập đoàn đã giúp thay thế hàng triệu sản phẩm nhựa thông 

thường khó phân hủy bằng các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn, thân thiện với môi 

trường. Các sản phẩm bao bì, dao, thìa, dĩa, găng tay, ống hút…. được thay thế có thể phân hủy 

hoàn toàn thành các chất tự nhiên trong điều kiện chôn lấp trong vòng 1-2 năm, tháo gỡ vấn đề 

rác thải nhựa đang gây nhức nhối toàn xã hội. Với các công tác truyền thông, Tập đoàn đã giúp 



 

146 

 

 

 

 

nâng cao nhận thức về vấn đề rác thải nhựa, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng xanh của 

người tiêu dùng. 

 

  



 

147 

 

 

 

 

Thông tin chung về báo cáo  

• Mục tiêu của báo cáo: Báo cáo đưa ra đánh giá liên quan đến các vấn đề phát triển bền vững 

của Tập đoàn An Phát Holdings trong năm 2020. Dựa trên tầm nhìn, định hướng phát triển 

và chiến lược kinh doanh, Báo cáo đưa ra các vấn đề trọng yếu của Tập đoàn có tác động 

đáng kể đến kinh tế, xã hội, môi trường. Báo cáo Phát triển bền vững là một phần quan 

trọng trong Báo cáo Thường niên, giúp nhà đầu tư, cổ đông và các bên hữu quan tiếp cận 

các thông tin về chiến lược phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn ở khía 

cạnh phát triển bền vững.  

• Cách thức xây dựng nội dung báo cáo: Báo cáo Phát triển bền vững được tham chiếu theo 

bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards của Tổ chức sáng kiến toàn cầu 

(GRI) được trình bày cụ thể cho từng lĩnh vực theo các danh mục Kinh tế - Xã hội – Môi 

trường, tham khảo tài liệu Hướng dẫn công bố thông tin về Môi trường & Xã hội do 

UBCKNN phối hợp với Tổ chức IFC thực hiện.  

• Thời gian thực hiện báo cáo: 1/1/2020 – 31/12/2020 

• Chu kì báo cáo: thường niên 

• Phạm vi báo cáo: Báo cáo được lập trong phạm vi hoạt động của Tập đoàn An Phát 

Holdings, bao gồm CTCP Tập đoàn An Phát Holdings và các công ty con hoạt động trong 

06 lĩnh vực: nguyên vật liệu và sản phẩm phân hủy sinh học hoàn toàn, bao bì, nhựa kỹ 

thuật và nhựa xây dựng, cơ khí và khuôn mẫu chính xác, nguyên vật liệu ngành nhựa, bất 

động sản khu công nghiệp.  

• Thông tin liên hệ: 

Tập đoàn nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan đối với minh bạch thông tin và 

tăng trưởng bền vững trong kinh doanh. Mọi ý kiến đóng góp liên quan đến vấn đề phát 

triển bền vững, xin Quý vị vui lòng gửi về địa chỉ: 

Ông Nguyễn Trung Kiên 

Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư 

Email: kiennt@anphatholdings.com 
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Mô hình phát triển bền vững  

Chúng tôi nhận thức được rằng cùng với việc hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm 

bảo các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan thì “Bảo vệ môi trường” và “Phát triển cộng 

đồng” là hai yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Do đó, Tập đoàn sẽ 

ưu tiên gắn kết hai yếu tố này trong mô hình phát triển bền vững trung và dài hạn. 

Cam kết và định hướng từ Ban lãnh đạo 

Năm 2020 Ban điều hành đã bám sát theo chỉ đạo và định hướng của Hội đồng Quản trị, tích 

cực triển khai các hoạt động liên quan đến chiến lược chuyển đổi xanh và trách nhiệm xã hội 

nhằm đảm bảo thực hiện định hướng chiến lược về phát triển bền vững của Tập đoàn. Với khát 

vọng tạo lập giá trị xanh, Tập đoàn đã tập trung nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nguyên vật liệu 

và sản phẩm xanh, bên cạnh những nỗ lực đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất cho 

CBCNV, chung sức cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID 19. Tập đoàn nỗ lực tối 

đa hóa giá trị mang lại cho người dân địa phương và mức độ ảnh hưởng của Tập đoàn tại địa 

phương hoạt động. 

Về các hoạt động chuyển đổi xanh 

Vượt qua những thách thức từ đại dịch, Tập đoàn tiếp tục mở rộng thị trường các sản phẩm và 

nguyên liệu xanh. Nhờ hoạt động nghiên cứu và phát triển, Tập đoàn đã mở rộng danh mục các 

sản phẩm phân hủy sinh học hoàn toàn cung cấp ra thị trường. Năm 2020, thương hiệu ANECO 

đã cho ra mắt thêm các sản phẩm thân thiện với môi trường mới như găng tay, hộp đựng thực 

phẩm,…, đưa ra nhiều giải pháp thay thế hơn cho các sản phẩm nhựa thông thường. Trong bối 

cảnh đại dịch, các sản phẩm ANECO vẫn đạt được những tăng trưởng đáng kể, đặc biệt tại thị 

trường nội địa, khẳng định xu hướng tiêu dùng xanh đang được lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam. 

Quyết liệt hơn nữa trong chuyển đổi xanh, Tập đoàn đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 

nguyên vật liệu sinh học phân hủy hoàn toàn, tiến tới khép kín chuỗi giá trị nhựa sinh học. 

Thông qua giảm chênh lệch giá thành với các sản phẩm nhựa truyền thống, Tập đoàn sẽ đưa 

các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn tới gần hơn nữa với người tiêu dùng, tạo động lực 

thúc đẩy tiêu dùng xanh. 

Về các hoạt động xây dựng cộng đồng 

Dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nước đã tác động đến sức khỏe và đời sống của cộng đồng 

quốc tế, tới sự phát triển kinh tế - xã hội trên quy mô toàn cầu. Trong bối cảnh đó, dịch bệnh 
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đã đặt ra những thách thức lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Với chiến 

lược phù hợp, hành động quyết liệt, kịp thời, Tập đoàn đã hoàn thành mục tiêu kép: đảm bảo 

hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường và không để ghi nhận một ca bệnh nào trong 

hơn 5.000 CBCNV Tập đoàn. 

Hơn thế nữa, Tập đoàn đã chung sức, đồng lòng phòng chống dịch COVID với địa phương tỉnh 

Hải Dương – một trong những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Tập đoàn đã 

ủng hộ hơn 31 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt và nhu yếu phẩm, thiết bị y tế cho chính quyền 

địa phương, giúp đỡ đồng bào giải cứu nông sản, tháo gỡ phần nào thiệt hại nặng nề về kinh tế 

do dịch bệnh gây ra. 
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Các tác động của Tập đoàn liên quan đến phát triển bền vững 

Chúng tôi hiểu rằng để kiến tạo giá trị bền vững cần đến sự đồng lòng, chung sức, chung tay 

của tất cả thành phần xã hội, trong đó doanh nghiệp – doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong 

việc thúc đẩy, hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo. Việc nhận thức và đánh giá được tác động từ 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đến kinh tế, xã hội và môi trường sẽ giúp xác 

định được vai trò, trách nhiệm và các hành động cần thiết. 

• Tác động đối với kinh tế 

01- Đóng góp cho tăng trưởng của nền kinh tế 

02- Phát triển kinh tế địa phương 

• Tác động đối với xã hội 

01- Tạo ra công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động 

02- Chia sẻ gánh nặng với những khó khăn của cộng đồng 

03- Xây dựng cộng đồng văn minh, phát triển 

• Tác động đối với môi trường 

01- Bảo vệ môi trường và kiểm soát phát thải, khí thải và chất thải 

02- Chuyển dịch xanh với sản phẩm xanh, nguyên liệu xanh 

03- Lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh, ý thức bảo vệ môi trường 
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Tác động đối với kinh tế 

Đóng góp cho tăng trưởng của nền kinh tế 

Là Tập đoàn có vốn hóa lớn nhất ngành nhựa Việt Nam với các đơn vị thành viên là các doanh 

nghiệp xuất khẩu uy tín đầu ngành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn có đóng góp 

quan trọng cho sự phát triển của ngành nhựa và ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, thúc đẩy 

tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế.  

Phát triển kinh tế địa phương 

Là đơn vị kinh tế tư nhân tiêu biểu tại địa phương, Tập đoàn hoàn thành các nghĩa vụ tài chính 

với ngân sách nhà nước, đóng góp cho sự phát triển tại các địa phương hoạt động. Đồng thời, 

thông qua phát triển lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, Tập đoàn giúp thu hút dòng vốn 

đầu tư tới địa phương, góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

Tác động đối với xã hội 

Tạo ra công ăn việc làm, an sinh xã hội 

Với đội ngũ nhân sự hơn 5.000 người, hệ thống 16 nhà máy, Tập đoàn đã tạo ra công ăn việc 

làm ổn định cho người dân tại các địa bàn hoạt động và khu vực lân cận. Với chính sách lao 

động trọn đời và những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, thân 

thiện,  Tập đoàn đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại địa phương. 

Chia sẻ những khó khăn của địa phương 

Tập đoàn đã hỗ trợ cả nguồn lực tài chính và con người cho các địa phương bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng bởi dịch bệnh, thiên tai. An Phát Holdings đã chung sức cùng địa phương trong 

các công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID 19 và hỗ trợ địa phương bị thiệt hại do 

lũ lụt lịch sử. 

Chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, phát triển 

Tập đoàn tài trợ các chương trình an sinh xã hội tại địa phương như quỹ khuyến học, xuân ấm 

tình người... Bên cạnh đó đội ngũ nhân sự được chú trọng đào tạo nâng cao về trình độ, năng 

lực, văn hóa, mang bộ gen người An Phát, trở thành những nhân tố tạo ra tác động tích cực tới 

cộng đồng xã hội. 
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Tác động đối với môi trường 

Bảo vệ môi trường và kiểm soát phát thải, khí thải và chất thải 

Tập đoàn nỗ lực áp dụng những cải tiến về khoa học, công nghệ, kỹ thuật nhằm hạn chế ảnh 

hưởng từ quá trình sản xuất kinh doanh tới môi trường. Tập đoàn xây dựng và áp dụng các tiêu 

chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, chất lượng sản phẩm tại các đơn vị sản xuất, triển khai 

các sáng kiến bảo vệ môi trường tại khối văn phòng. 

Chuyển dịch xanh với sản phẩm xanh, nguyên liệu xanh 

Chuyển đổi xanh là trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn. Với việc chuyển 

dịch cơ cấu sản phẩm sang các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn và đầu tư tự chủ nguồn 

nguyên liệu sinh học, Tập đoàn góp phần giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa khó phân hủy, 

góp phần tháo gỡ vấn đề ô nhiễm trắng trên toàn cầu. 

Lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh, ý thức bảo vệ môi trường 

Trọng tâm trong các chiến dịch truyền thông đại chúng của Tập đoàn là nâng cao nhận thức về 

các vấn đề môi trường, lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh trong cộng đồng xã hội, đặc biệt là thế 

hệ trẻ. Những nỗ lực của Tập đoàn đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng 

đồng, chung tay kiến tạo tương lai xanh. 
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 Hiệu quả kinh tế 

Tác động kinh tế trực tiếp 

Tăng trưởng kết quả kinh doanh 

Tập đoàn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành nhựa Việt Nam với doanh thu thuần năm 

2020 đạt 8.485 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 242 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh năm 2020 

giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên các lĩnh vực cốt lõi vẫn đảm bảo 

khả năng phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch. Tăng trưởng doanh thu bình quân giai 

đoạn 2017 – 2020 đạt 51%/năm và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân giai đoạn 2017 – 

2020 đạt 22%/năm. Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản tại 31/12/2020 năm 2020 đạt  4.393 tỷ đồng 

và 10.434 tỷ đồng. 

Chính sách cổ tức 

Chính sách cổ tức được thực hiện căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều 

lệ Tập đoàn, được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt. Do ưu tiên nguồn lực để triển 

khai các dự án đầu tư chiến lược, trong giai đoạn 2017-2020, Tập đoàn không thực hiện chia 

cổ tức cho cổ đông phổ thông. Cổ đông ưu đãi được chi trả cổ tức ưu đãi đầy đủ và đúng hạn 

theo thỏa thuận với nhà đầu tư. 

Lương thưởng và lợi ích của CBCNV  

Năm 2020, Tập đoàn thực hiện trả đầy đủ và đúng hạn lương và các chế độ thưởng, hỗ trợ cho 

người lao động, tuân thủ các chính sách bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật. Không 

có trường hợp nợ lương của người lao động. 

Đóng góp cho ngân sách nhà nước 

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.  

Đầu tư cho cộng đồng 

Năm 2020 Tập đoàn đã hỗ trợ hơn 31 tỷ đồng cho tỉnh Hải Dương trong công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid. Hàng năm Tập đoàn dành ngân sách tài trợ cho các hoạt động cộng đồng, xã 

hội như chương trình tài trợ quỹ khuyến học tại địa phương, ủng hộ tết vì người nghèo, quyên 

góp cho các gia đình CBCNV bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo,…và các chương trình xã hội khác  
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Tác động kinh tế gián tiếp 

Đóng góp vào tăng trưởng của nền kinh tế, nâng tầm vị thế của các doanh nghiệp Việt trên 

trường quốc tế 

Xuất khẩu bao bì nhựa của Tập đoàn năm 2020 đạt hơn 100.000 tấn, đóng góp gần 20% trong 

tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam. Tập đoàn là nhà xuất khẩu các sản 

phẩm nhựa lớn nhất tại Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm xuất khẩu tới các thị trường khó 

tính như châu Âu, Nhật Bản, Mỹ... Tập đoàn đã khẳng định uy tín, vị thế của doanh nghiệp 

Việt trên trường quốc tế.  

Tham gia vào chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất lớn trên thế giới như Honda, Toyota, 

Panasonic...., Tập đoàn đã đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, 

từ đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần 

tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế. 

Tập đoàn tiên phong xây dựng chuỗi giá trị nhựa sinh học, là doanh nghiệp đầu tiên và duy 

nhất tại Việt Nam sở hữu đồng thời sản xuất nguyên vật liệu và sản phẩm nhựa sinh học phân 

hủy hoàn toàn.  Các sản phẩm nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn ANECO được ưa chuộng tại 

thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế địa phương 

Mở rộng bất động sản khu công nghiệp, thu hút đầu tư 

 Năm 2020, vượt qua những khó khăn từ đại dịch, KCN Kỹ thuật cao An Phát (An Phát 

Complex) tiếp tục nâng tỷ lệ khai thác, tăng diện tích thuê khu công nghiệp. Với diện tích 46ha, 

khu công nghiệp hiện có hơn 2,000 lao động đang làm việc, với các khách hàng thuộc các 

ngành sản xuất, chế biến, chế tạo... Tập đoàn hiện đang triển khai đầu tư thêm KCN Quốc Tuấn 

An Bình (nay là KCN An Phát 1), với diện tích 180 ha trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Dự án dự 

kiến thu hút từ 12.000 đến 15.000 lao động, định hướng thu hút các lĩnh vực công nghiệp theo 

định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Hải Dương. Các khu công nghiệp của Tập đoàn 

được quy hoạch như một tổ hợp khu công nghiệp kỹ thuật cao, phát triển đầy đủ các dịch vụ đi 

kèm như tư vấn, cung cấp hàng loạt giải pháp cho doanh nghiệp về vấn đề về tài chính, nguồn 

nhân lực, hỗ trợ về công nghiệp phụ trợ, thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, hải quan và 
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dịch vụ logistics, xây dựng một chu trình và hệ sinh thái khép kín ngay tại khu công nghiệp, 

hứa hẹn là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thu hút đầu tư đến địa phương. 

Phối hợp trong các công tác ngoại giao, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ tại địa phương 

Năm 2020, An Phát Holdings phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hỗ trợ tư vấn 

cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công 

thương, tỉnh Hải Dương và Samsung Việt Nam. Thông qua kết nối các tập đoàn sản xuất lớn 

trên thế giới và các nhà cung ứng tại địa phương, An Phát Holdings góp phần thúc đẩy lĩnh vực 

công nghiệp hỗ trợ của tỉnh. Bên cạnh đó, An Phát Holdings tích cực phối hợp với chính quyền 

địa phương trong các công tác ngoại giao tiếp đón các phái đoàn ngoại giao như: Đại sứ quán 

hoa Kỳ, Thống đốc bang Nebraska (Hoa Kỳ), Thống đốc tỉnh Kagoshima (Nhật Bản), Đoàn 

Đại sứ Việt Nam tại các nước châu Mỹ… 
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Tác động xã hội 

San sẻ khó khăn với cộng đồng 

Chung tay chống dịch COVID-19 

Hải Dương trở thành tâm điểm của cả nước khi hai lần là vùng dịch lớn. Hải Dương cũng là 

khu vực sản xuất trọng điểm của An Phát Holdings với 10 nhà máy sản xuất, nhiều trụ sở công 

ty và là nơi 3.500 CBCNV đang làm việc và sinh sống. Chính vì vậy, Tập đoàn luôn sẵn sàng 

đồng hành và chia sẻ với mọi khó khăn của địa phương trong bất kì giai đoạn và thời điểm nào. 

Với vai trò là một trong các doanh nghiệp lớn nhất tại tỉnh Hải Dương, Tập đoàn An Phát 

Holdings đã nhanh chóng phát động chủ trương tại các công ty thành viên đóng góp chung tay 

cùng tỉnh chống dịch. Sự hỗ trợ kịp thời về cả nhân lực và vật lực của An Phát Holdings đã 

phần nào giúp đỡ chính quyền tỉnh Hải Dương nhanh chóng ứng biến, kiểm soát thành công 

tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.  

Vào đầu năm 2020, An Phát Holdings đã trao tặng sản phẩm sinh học phân huỷ hoàn toàn cho 

300 cư dân và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cách ly tại khu Trúc Bạch (Hà Nội) và trao tặng 

5.000 khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

Đầu tháng 2/2021, khi Hải Dương phát hiện nhiều ca dương tính với Covid-19-SARS-CoV-2, 

An Phát Holdings cũng đã trao tặng 100 chiếc tivi cùng 40 tấn hàng hoá nhu yếu phẩm trị giá 

1,35 tỷ đồng ủng hộ Ủy ban Phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương.  

Ngày 17/02/2021 tại trụ sở Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, Tập đoàn An 

Phát Holdings đã trực tiếp trao 10 tỷ đồng tiền mặt cho đại diện chính quyền tỉnh Hải Dương 

nhằm chung tay và hỗ trợ công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp theo ngày 25/02/2021 đại diện BLĐ Tập đoàn An Phát Holdings tiếp tục trao 20 tỷ đồng 

hỗ trợ chính quyền tỉnh mua vaccine phòng chống Covid-19 cho người dân Hải Dương. 

Như vậy, chỉ trong tháng 2/2021, tổng giá trị 31,35 tỷ đồng đã được An Phát Holdings trao 

tặng cho công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Song hành với 3 đợt hỗ 

trợ bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm, An Phát Holdings phối hợp cùng Tỉnh đoàn Hải Dương, 

các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… phát động chương trình “Cứu trợ và giải cứu nông sản 

Hải Dương” với kết quả đạt được là 1.000 tấn nông sản được giải cứu. 
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Mọi sự hỗ trợ của An Phát Holdings từ nhân lực, vật lực đều xuất phát trên tinh thần đồng 

lòng, chung tay hướng về Hải Dương, mong tỉnh nhà nhanh chóng dập dịch thành công. 
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Hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt 

Hoạt động cứu trợ được APH phối hợp với chính quyền UBND xã Triệu Trung  thực hiện. Đây 

là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất sau hậu quả của bão lụt với hơn 1.300 

trong tống số 1.450 hộ dân bị ngập hoàn toàn, nhiều người chưa kịp sơ tán. Theo đó, Tập đoàn 

đã  trao tặng 3 tấn hàng cứu trợ gồm gạo, mỳ tôm, cháo ăn liền, hạt giống, các nhu yếu phẩm 

cần thiết khác đến hàng ngàn hộ gia đình tại xã Triệu Trung.. Ngoài 3 tấn hàng cứu trợ, Tập 

đoàn An Phát Holdings cũng kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên phát huy tinh thần tương 

thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng chung tay hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại 

do lũ lụt tiếp tục nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này. 
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Phát triển nguồn nhân lực 

Tổng quan về lực lượng lao động 

Số lượng nhân sự tại CTCP Tập đoàn An Phát Holdings tại ngày 31/12/2020 là 108 người. 

Tổng số lượng nhân sự Tập đoàn, bao gồm công ty mẹ và các công ty con là 5.172 người. 

Trong tình hình dịch bệnh, Tập đoàn nỗ lực duy trì việc làm cho CBCNV, tỷ lệ biến động 

nhân sự thấp (<5%), đóng góp cho công tác an sinh xã hội của địa phương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

6%

5%

73%

Cơ cấu lao động theo trình độ

Đại học & trên đại học Cao đẳng, cao đẳng nghề

Trung cấp, trung cấp nghề Dạy nghề thường xuyên

70%

30%

Cơ cấu lao động theo giới tính

Nam Nữ

76%

24%

Cơ cấu lao động theo chức năng

Trực tiếp Gián tiếp

30%

69%

1%

Cơ cấu lao động theo độ tuổi

Dưới 30 tuổi 30-50 tuổi Trên 50 tuổi
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Chính sách tuyển dụng và lương thưởng 

Chính sách tuyển dụng 

Một trong những chức năng chính của Ban Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn là 

tham mưu Ban lãnh đạo Tập đoàn, các công ty thành viên và bộ phận chức năng về hoạch định 

và chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp phục vụ từng giai đoạn sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.  

Tập đoàn ban hành và áp dụng Quy chế tuyển dụng, đảm bảo các hoạt động tuyển dụng được 

triển khai chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ lợi ích của Tập đoàn. 

Nguyên tắc tuyển dụng:  

• Tuyển dụng phải dựa trên nhu cầu về lao động của Tập đoàn. Các nhân sự được tuyển 

dụng mới phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, sức 

khỏe của vị trí công việc. 

• Việc tuyển dụng phải đảm bảo theo nguyên tắc: Công bằng – Dân chủ - Công khai 

Hội đồng tuyển dụng: Hội đồng tuyển dụng gồm:  

• Tổng Giám đốc: Chủ tịch Hội đồng 

• Giám đốc Ban Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực: Phó Chủ tịch Hội đồng 

• Giám đốc/ Phó Giám đốc Ban chức năng: Ủy viên 

• Chuyên viên phụ trách tuyển dụng: Thư ký 

• Các vị trí khác theo chỉ định của Chủ tịch Hội đồng (nếu có) 

Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc đa số, trường hợp có ý kiến khác nhau trong 

Hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng kết luận và chịu trách nhiệm về quyết dịnh của mình. 

Quy trình tuyển dụng: 

 

Xác định 
nhu cầu 

tuyển dụng

BLĐ phê 
duyệt nhu 
cầu & kế 

hoạch 
tuyển dụng

Đăng 
thông báo 

tuyển dụng

Chọn lọc 
hồ sơ danh 
sách ứng 

viên 

Tổ chức 
thi tuyển

Phỏng vấn 
ứng viên

Báo cáo & 
phê duyệt 
kết quả 

tuyển dụng

Tiếp nhận 
& Bàn 

giao nhân 
sự cho ban 
chức năng 
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Yêu cầu & kế hoạch tuyển dụng: Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, các bộ phận, và các công ty thành viên sẽ gửi yêu cầu tuyển dụng về Ban Đào tạo và 

Phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn. Ban Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực sẽ tham mưu, 

tư vấn thêm cho các bộ phận, công ty thành viên về hoạch định nhân sự để tối ưu hóa nguồn 

lực hiện có, đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ cho các mục tiêu phát triển trong ngắn, trung và 

dài hạn của Tập đoàn. Sau khi được phê duyệt về yêu cầu tuyển dụng, Ban Đào tạo và Phát 

triển nguồn nhân lực sẽ xây dựng kế hoạch tuyển dụng. 

Thông báo tuyển dụng: Sau khi kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt, các thông tin tuyển dụng 

của Tập đoàn được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm: website Tập 

đoàn và các công ty thành viên, báo chí, mạng xã hội, các nhà tuyển dụng chuyên nghiệp.... 

Thông báo tuyển dụng đăng tuyển cung cấp đủ các thông tin về số lượng, vị trí cần tuyển dụng, 

tiêu chí, điều kiện ứng quyển, hồ sơ dự tuyển, thời hạn và dịa điểm nộp hồ sơ. Theo từng vị trí 

cụ thể, Tập đoàn có các yêu cầu về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, kỹ năng, sức 

khỏe.... Đối với các vị trí quản lý, lãnh đạo, việc tuyển dụng chặt chẽ hơn với các yêu cầu về 

kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích, làm việc độc lập, ra quyết định và các tiêu chí riêng 

khác. 

Thi tuyển, phỏng vấn: Căn cứ vào vị trí công việc cần tuyển, Tổng Giám đốc hoặc Hội đồng 

tuyển dụng sẽ lựa chọn hình thức thi tuyển: thi tuyển, phỏng vấn trực tiếp chuyên môn hoặc áp 

dụng cả hai hình thức trên. 

Các loại hợp đồng lao động: Phụ thuộc vào nhu cầu và tính chất công việc, công ty sẽ xem xét 

ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo các loại hợp đồng sau: 

• HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một vị trí có thời hạn dưới 12 tháng 

• HĐLĐ không xác định thời hạn 

Chế độ làm việc: Đối với CBCNV khối văn phòng: theo giờ làm việc hành chính 8h/ngày, 5,5 

ngày/tuần, sáng từ 08 giờ đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Đối với CBCNV khối sản 

xuất được chia ca làm việc để đảm bảo quy trình sản xuất của nhà máy vận hành 24/24. CBCNV 

được hưởng chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định của Luật 

lao động. 

Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN) được trích nộp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. 



 

162 

 

 

 

 

Chính sách lương thưởng và phụ cấp 

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt, cạnh tranh và công bằng trong cách thức trả lương công ty áp dụng 

chính sách tính và trả lương theo KPI với tất cả CBCNV, ngoài trừ các vị trí công nhân, bốc 

vác, tạp vụ, lái xe, an ninh an toàn, các vị trí nhân viên kinh doanh đã áp dụng chính sách lương 

kinh doanh riêng và các vị trí tính lương khoán. Cơ chế trả lương như vậy sẽ giúp công ty giữ 

chân và thu hút nhân sự có chất lượng gắn bó với công ty, đồng thời tạo động lực nâng cao 

năng suất lao động và hiệu quả công việc, 

Quy trình thực hiện giao chỉ tiêu và tính lương KPIs 

• Bước 1: Giao chỉ tiêu KPIs  

• Bước 2: Thực hiện các chỉ tiêu KPIs 

• Bước 3: Đánh giá và chấm điểm 

• Bước 4: Tiếp nhận và trình ký kết quả KPIs 

• Bước 5: Tính lương theo KPIs 

Tiền lương vị trí công việc của người lao động được đảm bảo ở mức cạnh tranh so với thị 

trường, góp phần ổn định công việc và nghề nghiệp, đảm bảo các lợi ích dài hạn cho CBCNV 

như lương hưu, bảo hiểm. 

Phụ cấp: Ngoài lương cố định, CBCNV còn được hưởng các loại phụ cấp. Chế độ phụ cấp 

được chia thành 2 loại: phụ cấp công việc và phụ cấp trách nhiệm. Phụ cấp công việc áp dụng 

cho các vị trí làm việc có tính chất đặc biệt theo quy định của Công ty với mức phụ cấp tính 

bằng 10% - 30% lương của người đảm nhiệm. 
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Giáo dục đào tạo  

Chính sách đào tạo 

Mục đích: 

• Để thực hiện tốt quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn, phục vụ cho các kế hoạch ngắn 

hạn và dài hạn; 

• Giúp CBCNV được trang bị các kỹ năng và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết 

để hoàn thành công việc được giao trong hiện tại và tương lai, đáp ứng các yêu cầu 

phát triển của Tập đoàn; 

• Chuẩn bị lực lượng nhân sự kế thừa cho kế hoạch phát triển của Tập đoàn, đáp ứng 

nhu cầu phát triển, nâng cao năng lực của CBCNV, khuyến khích tinh thần gắn bó và 

cống hiến của CBCNV; 

• Giúp Tập đoàn phát hiện và lựa chọn CBCNV có đủ điều kiện để nhận nhiệm vụ và 

trách nhiệm mới, hoặc xác định những người cần đào tạo thêm trước khi được giao 

nhiệm vụ mới. 

Nguyên tắc đào tạo 

• Căn cứ vào kế hoạch đào tạo được duyệt và dựa trên kế hoạch phát triển nguồn nhân 

lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn theo từng thời kỳ; 

• Đảm bảo công bằng, minh bạch và nhất quán, tạo cơ hội công bằng cho tất cả CBCNV 

trong phát triển nghề nghiệp, đồng thời tạo sự tin tưởng của CBCNV để họ gắn bó lâu 

dài với Tập đoàn; 

• Đảm bảo thực hiện vào thời điểm, địa điểm thích hợp để tránh gây tốn kém, lãng phí; 

• Thúc đẩy sự tiến bộ của CBCNV phù hợp với văn hóa của Tập đoàn, đồng thời khuyến 

khích CBCNV đóng góp các ý tưởng mới và sáng tạo; 

• Mang tính thực tiễn để CBCNV có thể áp dụng ngay vào công việc, vận dụng triệt để 

những kỹ năng, kiến thức được đào tạo; 

• Vì mục tiêu phát triển và lợi ích của Tập đoàn trong cả ngắn hạn và dài hạn, không vì 

các mục tiêu vụ lợi cá nhân, lợi ích riêng tư. 

Hình thức đào tạo 
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• Đào tạo tại chỗ: 

o Đào tạo nội bộ do đội ngũ giảng viên nội bộ chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ 

năng cho các CBCNV khác. Các giảng viên nội bộ có các chính sách hỗ trợ cho 

giảng viên kiêm nhiệm. 

o Đào tạo tại chỗ do giảng viên bên ngoài giảng dạy: nhằm trang bị những kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu cho CBCNV trong các lĩnh vực Tập 

đoàn đã, đang và dự kiến sẽ triển khai hoạt động. Kinh phí đào tạo được Tập 

đoàn chi trả 100%. 

• Đào tạo bên ngoài: 

o Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ: Tập đoàn cử CBCNV tham gia các khóa 

huấn luyện, đào tạo ngắn hạn do các cơ sở trong và ngoài nước có uy tín tổ chức. 

Kinh phí đào tạo được Tập đoàn chi trả 100%. 

o Đào tạo bồi dưỡng cho các vị trí quản lý, điều hành: Nhằm trang bị thêm các 

kiến thức, kỹ năng quản trị, quản lý, pháp luật cho đội ngũ lãnh đạo kế cận hoặc 

các vị trí lãnh đạo hiện tại. Kinh phí đào tạo được Tập đoàn chi trả 100%. 

Quy trình đào tạo 

 

Hoạt động đào tạo năm 2020 

Năm 2020 đánh dấu một năm đầy thử thách với hoạt động đào tạo của Tập đoàn.  Nhiều hoạt 

động bị gián đoạn, đào tạo cũng là một trong những hoạt động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chỉ 

thị giãn cách xã hội của Chính phủ. Do hạn chế chương trình đào tạo tập trung, nhiều khóa học 

được Tập đoàn linh hoạt chuyển sang hình thức đào tạo trực tuyến. Trong thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội, Tập đoàn đã tổ chức 15 khóa đào tạo trực tuyến với hơn 300 lượt đào tạo về 

các nội dung: đào tạo kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, tư duy 

Xác định 
nhu cầu 
đào tạo

Lập kế 
hoạch 

đào tạo

Phê duyệt 
kế hoạch 
đào tạo

Lựa chọn 
hình thức 
& đối tác 
đào tạo

Tổ chức 
đào tạo

Báo cáo, 
đánh giá 
kết quả 
đào tạo
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tích cực, kiến thức sản phẩm ANECO, đào tạo văn hóa 5S, đào tạo bảo mật thông tin, phổ biến 

quy trình mua sắm ... 

Một số chỉ tiêu về hoạt động đào tạo năm 2020 của Tập đoàn: 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 

Số khóa đào tạo, trong đó Khóa 1.593 

Cho khối gián tiếp Khóa 99 

Cho khối trực tiếp Khóa 1.494 

Số giờ đào tạo, trong đó Giờ 1.593 

Cho khối gián tiếp Giờ 560 

Cho khối trực tiếp Giờ 14.902 

Tổng số lượt đào tạo Lượt 14.617 

Tỷ lệ CBCNV được đánh giá sau đào tạo % 100% 
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Văn hóa doanh nghiệp 

Tập đoàn An Phát Holdings xác định văn hóa doanh nghiệp được xác định là yếu tố sống còn 

và là bí quyết quản trị con người hiệu quả, bền vững. Xuất phát từ chữ “Nhân”, lấy việc phát 

triển con người là yếu tố cốt lõi, văn hóa An Phát đã dần hình thành, tồn tại để trở thành quan 

điểm, định hướng đi sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Đối với chúng tôi, yếu tố văn hóa, 

tri thức là điều kiện rất quan trọng để giúp một doanh nghiệp được trụ vững. 

Trong Tập đoàn, tất cả mọi CBCNV đều được đối xử bình đẳng, công bằng, Người lãnh đạo 

và nhân viên được định hướng và chi phối bởi văn hóa ứng xử 9G dành cho Cán bộ lãnh đạo 

(Gia đình, Giữ tín, Gương mẫu, Gánh vác, Gần gũi, Gợi mở, Giáo dục, Giúp đỡ, Giám sát) và 

văn hóa 9T dành cho Cán bộ nhân viên (Tôn trọng, Trung thực, Thực hiện, Tuân thủ, Tâm 

huyết, Tự tin, Tập thể, Thạo việc, Trách nhiệm). Nhờ vậy mà mỗi CBCNV đều trở thành những 

con người làm việc hết lòng, không ngại gian khổ, đầy trách nhiệm, luôn vươn lên và sáng tạo 

không ngừng. 

Văn hóa An Phát có nhiều điểm tương đồng với những nét văn hóa đặc trưng của đất nước 

Nhật Bản, đó là: Văn hóa đúng giờ, Văn hóa chào hỏi, Văn hóa giữ chữ Tín, Văn hóa sáng tạo, 

Văn hóa vượt khó và Văn hóa Claim. Các văn hóa này cùng với văn hóa 9G, 9T được  mỗi con 

người An Phát thấm nhuần và trở thành những nguyên tắc ứng xử trong quá trình làm việc 

cũng như rèn luyện nhân cách. 

Giá trị cốt lõi của văn hóa An Phát nằm ở tư duy “Đổi mới – sáng tạo”, tinh thần “Đoàn kết – 

kỷ luật”, hành động “Nhân văn – chia sẻ”, để đạt được “Hiệu quả – bền vững”. Gen Người An 

Phát gồm 6 phẩm chất cốt lõi: Thái độ tích cực – Nhân văn – Trách nhiệm – Chân thành  – 

Khiêm nhường – Ham học hỏi. 

 

Năm 2020, Tập đoàn đã đưa vào triển khai Thư viện sách cho người An Phát. Tại An Phát, 

đọc sách để tự trau dồi kiến thức và thúc đẩy phát triển bản thân là hình thức học tập mà 

Tập đoàn luôn khuyến khích mỗi cá nhân thực hiện, vì những lợi ích mà sách đem lại là vô 

cùng quý giá. Văn hóa đọc sách cũng chính là nét đẹp của đức tính ham học hỏi, một đặc 

trưng của bộ Gen mà mỗi con người An Phát mang trong mình.  
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An toàn và sức khỏe lao động 

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh thông thường, nhằm đảm bảo sức khỏe của người lao 

động và xây dựng môi trường làm việc an toàn để người lao động an tâm công tác, Tập đoàn 

tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. Tập đoàn cập 

nhật và thu thập những thông tin mới nhất về các mối nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá 

trình sản xuất, và giáo dục, thông báo công khai cho người lao động. Tập đoàn sẽ hạn chế hoặc 

có những giám sát đặc biệt khi bắt buộc phải sử dụng các chất tiềm ẩn các mối nguy hại tới sức 

khỏe của người lao động, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, giảm thiểu rủi ro cho người 

lao động. Đặc biệt, để ứng phó với đại dịch Covid-19-SARS-CoV-2 bùng phát ở Việt Nam, 

Tập đoàn An Phát Holdings đã quyết liệt thực hiện đầy đủ, triệt để các biện pháp mạnh mẽ nhất 

với mục tiêu tối quan trọng: “An toàn cho người lao động, An toàn cho sản xuất”.  

Một số chỉ tiêu về an toàn lao động tại Tập đoàn năm 2020 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng 

1 Thông tin về dịch bệnh COVID-19   

 Số ca nhiễm bệnh COVID-19 ghi nhận tại Tập đoàn Người Không có 

 Số CBCNV được xét nghiệm COVID-19 Người 3.423 

2 Tai nạn lao động   

 Tổng số vụ tai nạn lao động Vụ Không có 

Tổng số người bị tai nạn lao động Người Không có 

Số ngày nhân viên bị nghỉ việc do tai nạn lao động Ngày Không có 

Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn lao động Người Không có 

3 Bệnh nghề nghiệp   

 Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp trong năm  Người Không có 

Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời 

điểm báo cáo 

Người Không có 
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Chính sách phúc lợi 

Tập đoàn hướng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, khơi nguồn sáng 

tạo và tinh thần cống hiến của CBCNV. Do đó đời sống tinh thần và vật chất của CBCNV được 

Tập đoàn chú ý chăm lo, các chương trình sinh hoạt tập thể được tổ chức thường xuyên, giúp 

xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Ban lãnh đạo Tập đoàn luôn đặc biệt quan tâm tới các chế độ, 

chính sách, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các CBCNV nhằm động viên hỗ trợ kịp thời các 

CBCNV vượt qua khó khăn để yên tâm công tác.  

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID đã tác động đến mọi mặt của hoạt động sản xuất 

kinh doanh, Tập đoàn vẫn duy trì các hoạt động xã hội như các hoạt động thiện nguyện chung 

tay hỗ trợ gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc người thân mắc bệnh hiểm 

nghèo cần nhiều chi phí chạy chữa, trao quà Tết cho các gia đình chính sách, thắp hương tưởng 

nhớ các mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức các chuyến xe “hồi hương” cho công nhân xa quê 

được về với gia đình đón Tết, … Quỹ thiện nguyện của Tập đoàn đã hỗ trợ nhiều mảnh đời bất 

hạnh, tìm lại sự sống và động lực vươn lên, tạo điều kiện xây dựng lại cuộc sống sau những 

khó khăn, mất mát của người lao động. 
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Tác động môi trường 

Bảo vệ môi trường và kiểm soát phát thải, khí thải và chất thải 

Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, các công ty thành viên thuộc lĩnh vực sản xuất tuân 

thủ các quy định Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời duy trì áp dụng các biện pháp bảo vệ môi 

trường theo các chuẩn mực quốc tế. Hệ thống quản lý môi trường tại các nhà máy sản xuất 

bao bì của Tập đoàn tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001:2015, giúp Tập đoàn quản lý và kiểm 

soát các rủi ro môi trường, qua đó hạn chế ảnh hưởng của doanh nghiệp đến môi trường trong 

quá trình hoạt động.  

Định kì quan trắc môi trường 

Tại các nhà máy sản xuất nguyên vật liệu và sản phẩm nhựa, Tập đoàn định kỳ thực hiện đánh 

giá tác động môi trường bao gồm quan trắc không khí và kiểm định nước thải theo quy định 

của pháp luật. Các kết quả quan trắc chất lượng môi trường đều nằm trong ngưỡng an toàn 

theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Trong năm Tập đoàn không có vi phạm về các quy định về pháp luật về môi trường: 

• Số lần bị phạt: 0 lần 

• Số tiền bị phạt: 0 đồng 
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Giảm thiểu rác thải nhựa nhờ chuyển dịch sản phẩm xanh, nguyên liệu xanh 

Tập đoàn ưu tiên phát triển lĩnh vực nhựa sinh học, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản phẩm từ 

các sản phẩm nhựa truyền thống sang tăng đóng góp từ nhựa thân thiện với môi trường. Các 

sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn do Tập đoàn sản xuất đều có thể thay thế hoàn toàn cho 

các sản phẩm nhựa thông thường và có khả năng phân hủy hoàn toàn thành nước, CO2 và mùn 

nuôi cây trong vòng 6-12 tháng trong môi trường chôn lấp thông thường hoặc ủ công nghiệp, 

hoàn toàn không để lại vi nhựa hay bất kỳ tác nhân có hại nào. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây 

dựng nhà máy sản xuất PBAT giúp tăng nguồn cung nguyên vật liệu sinh học toàn cầu, góp 

phần giảm giá thành nguyên vật liệu và sản phẩm xanh, thúc đẩy tiêu dùng xanh và giảm ô 

nhiễm môi trường. 
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Lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

Trong bối cảnh những khái niệm như “ô nhiễm trắng” hay “nhựa sinh học” còn mới mẻ với 

người tiêu dùng tại Việt Nam, An Phát Holdings với vai trò là Tập đoàn tiên phong trong lĩnh 

vực nhựa thân thiện với môi trường đã hành động chung sức cùng với Chính phủ Việt Nam và 

các tổ chức, đoàn thể trong việc nâng cao ý thức phòng chống rác thải nhựa và thay đổi thói 

quen tiêu dùng của xã hội. Thông qua các phương tiện, chiến dịch truyền thông, Tập đoàn đã 

đưa thông điệp bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa tiếp cận hàng triệu người tiêu 

dùng Việt Nam.  

Các kênh truyền thông 

 

 

 

 

 

Bên cạnh đó để đảm bảo an toàn và lợi ích của người tiêu dùng, Tập đoàn đã nỗ lực thúc đẩy 

xây dựng các tiêu chuẩn về sản phẩm cho thị trường. APH được vinh danh là “Doanh nghiệp 

có nhiều đóng góp cho hoạt động tiêu chuẩn hóa 2020, bởi những nỗ lực giúp hoàn thành dự 

án nghiên cứu, xây dựng nên tiêu chuẩn TCVN 13114 – tiêu chuẩn đầu tiên của Việt Nam giúp 

xác định chính xác các chất dẻo có khả năng tạo compost và có khả năng phân huỷ hoàn toàn.  

 

 

  

Hội thảo, hội 
nghị, diễn 

đàn

Báo chí, 
truyền hình

Truyền thông 
xã hội

Chiến dịch 
truyền thông
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CHƯƠNG 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
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