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Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Phân bón Miền Nam 

(nay là Công ty cổ phần Phân 

bón Miền Nam) được thành lập 

theo Quyết định số 426/ HC-

TC ngày 19/04/1976 của Tổng 

cục Hóa chất Việt Nam.

1976
Công ty Cổ phần Phân bón Miền 

Nam đã chính thức chuyển đổi 

hình thức quản lý sản xuất 

kinh doanh sau 34 năm thành 

lập sang hoạt động mô hình cổ 

phần hóa chính thức từ ngày 

01/10/2010.

2010
Công ty cổ phần Phân bón Miền 

Nam được niêm yết trên sàn 

giao dịch chứng khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh (HOSE).

2014
Công ty Cổ phần Phân bón 

Miền Nam tổ chức ngày kỷ 

niệm 45 năm thành lập Công 

ty (19/04/1976 - 19/04/2021).

2021
Sau thời kỳ đại dịch Covid - 19 

căng thẳng, Công ty tiếp tục 

đẩy mạnh sản xuất kinh do-

anh, kịp thời nắm bắt các cơ 

hội từ nền kinh tế đang dần 

hồi phục

2022
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Ngành nghề, địa bàn kinh doanh

• Sản xuất phân bón các loại : Supe Lân, NPK, phân bón lá Yogen…. (không hoạt động tại trụ sở); 

• Sản xuất axit Sunfuric và các sản phẩm hóa chất khác (không sản xuất tại trụ sở); 

• Mua bán thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế và nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón và hóa chất; 

• Chế tạo, lắp đặt các thiết bị, dây chuyền sản xuất hóa chất; 

• Sản xuất bao bì PP và PE (không hoạt động tại trụ sở); 

• Kinh doanh phân bón các loại (Supe Lân, NPK, phân bón lá Yogen…); 

• Kinh doanh axit Sunfuric và các sản phẩm hóa chất khác; 

• Kinh doanh bao bì PP và PE; 

• Kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản; 

• Kinh doanh khai thác cảng biển.

Ngành nghề kinh doanh

• Trong nước: Công ty chủ yếu tập trung ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, miền 

Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh miền Bắc.

• Nước ngoài: Hàn Quốc, Phillipines, Malaysia, Campuchia, Lào, Myanma, Ghana…

Địa bàn kinh doanh

Phân bón Miền Nam
Supe Lân Long Thành

Phân bón Miền Nam
SFJC BIO GOLD G.A.P

Phân bón Miền Nam
BÔNG LÚA NỞ BỤI

Phân bón Miền Nam
BÔNG LÚA NĂNG SUẤT VÀNG

Phân bón Miền Nam
NPK 20 - 20 - 15 + TE

Dạng 1 hạt

PHÂN BÓN LÁ YOGEN
Yogen Beta Kali Humate
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Mô hình quản trị, 
tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BỘ MÁY QUẢN LÝ

PHÒNG TỔ 
CHỨC HÀNH 

CHÍNH

NHÀ MÁY PHÂN BÓN
HIỆP PHƯỚC

PHÒNG 
KẾ HOẠCH 

THƯƠNG MẠI

NHÀ MÁY
SUPER PHỐT PHÁT

LONG THÀNH

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

PHÒNG KỸ THUẬT
- SẢN XUẤT

NHÀ MÁY PHÂN BÓN
CỬU LONG

NHÀ MÁY
SẢN XUẤT BAO BÌPHÒNG KẾ TOÁN 

- TÀI CHÍNH
PHÒNG

KINH DOANH

BAN
 KIỂM SOÁT

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, SFG lựa chọn mô hình tổ chức:

- Đại hội đồng cổ đông

- Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát

- Ban điều hành
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Công ty con và Công ty liên kết

Công ty liên kết

Công ty TNHH Hóa chất Chất Hóa dẻo VINA (Công ty TNHH Hóa chất LG VINA)

• Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh hóa chất

• Vốn điều lệ: 5.700.000 USD

• Vốn góp của SFG: 1.995.000 USD

• Tỷ lệ sở hữu: 35%

Công ty không có Công ty con.

Nhà máy Super Phosphate Long Thành

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gò Dầu – Long Thành – Đồng Nai 

Điện thoại: (0251) 384 1188 – 382 7068

Fax: (0251) 384 1207

Nhà máy phân bón Hiệp Phước

Địa chỉ: Lô B2, Khu B, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3781 8964

Fax: (028) 3781 8962

Nhà máy sản xuất bao bì

Địa chỉ: C1/3 Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM 

Điện thoại: (028) 3875 0242

Fax: (028) 3875 0242

Các nhà máy trực thuộc

Nhà máy Phân bón Cửu Long

Địa chỉ: 405, QL1A, P. Tân Hòa, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

Điện thoại: (0270) 382 2421 – 382 2910

Fax: (0270) 380 0215
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Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu

Mục tiêu của Công ty là sản xuất ra 

những sản phẩm chất lượng, thân 

thiện với môi trường, phục vụ nên 

nông nghiệp, góp phần nâng tầm 

nông sản Việt. Công ty tiếp tục mở 

rộng thị phần nhằm mang lại việc 

làm, thu nhập cho người lao động 

và lợi ích cho các cổ đông.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

• Tăng cường công tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm 

mới nhằm đa dạng về chủng loại, mẫu mã đáp ứng nhu cầu 

của thị trường.

• Củng cố và phát triển thị trường trong nước là ưu tiên hàng 

đầu để nâng cao thị phần, chủ động mở rộng thị trường xuất 

khẩu.

• Nâng cao năng lực quản trị trong công tác điều hành, áp 

dụng công nghệ trong quản lý, duy trì, bảo toàn và phát triển 

nguồn vốn.

Phát triển bền vững với môi trường và xã hội

Ngoài mục tiêu chủ yếu là đem lại những sản phẩm chất lượng nhất 

và lợi ích tối đa cho các cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty cũng luôn chú 

ý đến các hoạt động của mình sẽ tác động thế nào lên môi trường 

và xã hội. Công ty đã nghiên cứu và phát triển những sản phảm hữu 

cơ thân thiện với môi trường, nhằm phục vụ nền nông nghiệp theo 

định hướng của Chính phủ. Với mục tiêu là phát triển bền vững với 

môi trường thì Công ty đã sản xuất các sản phẩm hữu cơ, thân thiện 

với môi trường nhằm không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi 

trường xung quanh.
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Rủi ro trong quá trình hoạt động
Rủi ro kinh tế Rủi ro tiền tệ Rủi ro chi phí nguyên vật liệu

Đầu năm 2022, ngành phân bón được hưởng lợi 

do chiến tranh giữa Nga – Ukraine đẩy giá các 

nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong đó có giá 

khí (nguyên liệu để làm giàu ure và DAP) khiến 

cho giá bán phân bón tăng cao. Việc Nga đã ra 

các chính sách về việc cấm xuất khẩu phân bón 

khiến cho giá phân bón và các nguyên liệu để 

sản xuất phân bón như Natri, Kali, Phốt pho, 

Lưu huỳnh,… tăng lên, cũng như làm hạn chế 

nguồn cung cấp các nguyên liệu sản xuất, gây 

khó khăn cho việc tìm kiếm nguồn hàng để sản 

xuất phân bón cho thế giới nói chung và Công 

ty nói riêng.

Tuy nhiên đến cuối năm 2022, giá phân bón 

có phần hạ nhiệt, mặt bằng giá phân ure trong 

nước đã giảm, bởi ảnh hưởng từ giá phân ure 

thế giới giảm. Các rủi ro trên khiến cho giá bán 

của Công ty bị tác động, từ đó khiến cho doanh 

thu và lợi nhuận của Công ty bị ảnh hưởng. 

Công ty cần phải bám sát tình hình diễn biến 

của thị trường để phòng ngừa rủi ro từ giá 

nguyên liệu biến động theo chiều hướng giảm.

Kinh tế năm 2022 của Hoa Kỳ đã chứng kiến tình 

trạng lạm phát tăng cao chưa từng có trong 40 

năm vừa qua. Để ngăn chặn tình trạng trên, Cục 

Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định tăng lãi 

suất cơ bản từ 0,25% lên 4,5%. Bên cạnh FED, 

các Ngân hàng Trung ương trên thế giới, trong 

đó có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với việc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng lãi suất cơ 

bản vào cuối năm, lãi suất tái chiết khấu và lãi 

suất tái cấp vốn đã trở về mức ngang bằng với 

thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh. Điều này 

đã tác động lên hầu hết Ngân hàng thương mại 

trong nước, khi họ cũng đã bắt đầu tăng lãi suất 

huy động và cho vay. Việc tăng lãi suất và tỷ giá 

đã gây sức ép lên chi phí tài chính cho hoạt động 

kinh doanh của Công ty, gây ảnh hưởng đến do-

anh thu và lợi nhuận.

Trong năm 2022, nền kinh tế toàn cầu đã đối mặt 

với tình trạng khủng hoảng năng lượng do chiến 

tranh giữa Nga – Ukraine, cùng với giá các loại 

mặt hàng tăng cao khiến cho lạm phát toàn cầu 

tăng phi mã. Tháng 6 năm 2022, lạm phát tại Mỹ 

là 9,1% khiến cho quốc gia này bắt đầu chính sách 

thắt chặt tiền tệ bằng cách tăng lãi suất đồng USD, 

khiến cho tỷ giá tăng cao, gây khó khăn cho các 

nước xuất khẩu và các quốc gia khác, trong đó có 

Việt Nam.

Khi tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước 

có sự biến động, thì an ninh lương thực càng đặc 

biệt được chú trọng hơn. Điều này tạo động lực 

cho ngành nông nghiệp cũng như các ngành phụ 

trợ cho nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên, việc 

thiếu hụt nguồn cung đầu vào và gia tăng chi phí 

nguyên vật liệu do các nguồn cung lớn trên thế giới 

như Nga, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu phân bón 

lại là một phần gây khó khăn cho Công ty trong 

hoạt động kinh doanh.

Đứng trước tình hình khó khăn trên, Công ty hết 

sức chú trọng trong việc cân bằng giữa chi phí đầu 

vào với giá bán đầu ra, tạo chuỗi cung ứng sản 

phẩm, nhằm phục vụ cho nhu cầu của khách hàng, 

đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.

Rủi ro thị trường thị đầu ra

Các rủi ro đến từ các ảnh hưởng từ khí hậu, thời 

tiết, diện tích canh tác cây trồng cũng sẽ gây tác 

động đến tiêu thụ đầu ra của Công ty. Hiện nay, 

tình hình thời tiết cũng như xâm nhập mặn diễn 

biến phức tạp, gây khó khăn trong hoạt động 

canh tác, trồng trọt trong nông và lâm nghiệp, từ 

đó có thể khiến cho nhu cầu sử dụng phân bón bị 

giảm, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn phải đối mặt 

với sự cạnh tranh của các đơn vị sản xuất kinh 

doanh phân bón cùng ngành, với nhiều chính 

sách bán hàng khác nhau. Do đó, Công ty cần 

phải theo dõi dự báo nhu cầu sử dụng phân bón 

của các cơ quan hữu quan để đưa ra các chính 

sách bán hàng phù hợp, để tiêu thụ sản phẩm.

2019



Rủi ro trong quá trình hoạt động (tiếp theo)

Rủi ro thời tiết, dịch bệnh

Là một trong những mắt xích nằm ở đầu chuỗi giá 

trị ngành nông nghiệp, ngành phân bón hỗ trợ cho 

ngành nông nghiệp phát triển. Ngành nông nghiệp 

đặc thù bị phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, và bị 

tác động nhiều bởi dịch bệnh. Nên có thể nói, khi khí 

hậu, thời tiết thay đổi cũng gây tác động đến nhu 

cầu sử dụng phân bón. Năm 2022 là một năm có khí 

hậu tương đối ổn định cho ngành nông nghiệp, đặc 

biệt là ngành trồng trọt nâng cao năng suất. Từ đó, 

nhu cầu sử dụng phân bón tăng lên.

Tuy nhiên, tình hình thời tiết luôn thay đổi qua các 

năm. Vì vậy Công ty cần hết sức chú trọng công tác 

theo dõi dự báo biến động thời tiết, để có kế hoạch 

kinh doanh thích hợp.

Rủi ro pháp luật

Với mô hình hoạt động là Công ty cổ phần được 

niêm yết trên sàn HOSE, Công ty Cổ phần Phân 

bón Miền Nam chịu sự chi phối của hệ thống 

pháp luật Việt Nam như Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, Luật Thuế Giá trị gia tăng 

Luật Lao động,… Hiện nay, hệ thống pháp luật 

Việt Nam đang dần hoàn thiện nên Công ty cần 

có sự thay đổi về chính sách để phù hợp hoạt 

động sản xuất kinh doanh và công tác hoạch 

định chiến lược dài hạn. Do đó, Công ty cần 

theo dõi và cập nhật thường xuyên các thay 

đổi về luật nhằm đưa ra những mục tiêu, hành 

động phù hợp, tránh làm ảnh hưởng đến hình 

ảnh của Công ty.

Rủi ro khác

Ngoài những rủi ro đã đề cập ở trên, một số rủi 

ro mang tính bất khả kháng như thiên tai, hỏa 

hoạn, động đất, bão lụt,… cũng là vấn đề mà 

Công ty lo ngại. Tuy những rủi ro này ít có khả 

năng xảy ra nhưng một khi xảy ra sẽ ảnh hưởng 

lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc 

biệt là rủi ro hỏa hoạn gây thiệt hại về người và 

tài sản. Do đó, Công ty cần phổ cập kiến thức 

về phòng cháy chữa cháy cho các cán bộ, công 

nhân viên và người lao động. Đồng thời Công ty 

cũng cần phản lên những kế hoạch nhằm ứng 

phó với các trường hợp khác nhằm có thể giảm 

thiểu thiệt hại, đảm bảo hoạt động kinh doanh 

không bị gián đoạn.
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Tình hình hoạt động trong năm
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

2021
Thực hiện 2022

TH năm 2022 
so với năm 
2021 (%)

Sản phẩm chủ yếu sản xuất

Supe Lân các loại Tấn 116.657 100.538 86,18%

Phân bón NPK các loại Tấn 106.935 80.550 75,33%

Axit Sunphuric (H2SO4) tổng số Tấn 94.606 83.214 87,96%

Bao bì Cái 9.534.972 6.158.835 64,59%

Phân bón lá YOGEN Tấn 120,2 31,7 26,62%

Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ 

Supe Lân các loại Tấn 104.962 58.413 55,65%

Phân bón NPK Tấn 119.729 85.449 71,37%

KD nguyên liệu  Tấn 96.754 48.084 49,70%

Axit Sunphuric (H2SO4) thương phẩm Tấn 57.558 49.744 86,42%

Bao bì Cái 9.545.935 6.152.696 64,45%

Phân bón lá YOGEN Tấn 106,9 29,5 28,06%

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Triệu đồng 2.117.795 2.022.707 95,51%

Xuất khẩu

Tổng kim ngạch xuất khẩu USD 15.420.327 17.190.846 111,48%

Số lượng SP xuất khẩu Tấn 45.604 30.247 66,33%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 43.045 55.031 127,85%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 36.596 45.031 123,05%

Cổ tức % 2% (*) -

Nhận xét tình hình hoạt động kinh doanh 2022
Năm 2022, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

của Công ty đạt 95,51% so với năm 2021, tuy nhiên Lợi 

nhuận trước thuế của Công ty đạt 127,85% so với năm 

2021, tương ứng với mức 55.031 triệu đồng. Nguyên 

nhân là do nhu cầu thị trường tăng, nhưng nguồn cung 

hạn chế. Mặt khác, Công ty đã có kế hoạch dự trữ 

nguyên liệu để phục vụ nhu cầu sản xuất với gia mua 

hàng tồn kho thấp hơn so với mặt bằng chung trên thị 

trường. Đây là nguyên nhân chính giúp hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả. Nhìn chung, 

năm 2022, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được 

đặt ra, Lợi nhuận của Công ty đã đạt được mức 55 tỷ 

đồng vào năm 2022,cao nhất kể từ năm 2019 đến nay. 

Cơ cấu doanh thu

Chỉ tiêu Giá trị năm 2021 Giá trị năm 2022 %Năm 2022/2021

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.117.795 2.022.707 95,51%

Các khoản giảm trừ doanh thu (8.118) (14.191) 174,81%

Doanh thu hoạt động tài chính 10.347 35.966 347,60%

Lợi nhuận khác 5.953 (1.614) -

Tổng doanh thu 2.125.977 2.042.868 96,09%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ổn định sản xuất - 
vượt khó thành công

(*) Cổ tức năm 2022 được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty.
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Tổ chức và nhân sự
Danh sách Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ

1 Nguyễn Văn Quý Chủ tịch HĐQT 0 0

2 Đặng Tấn Thành Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 61.935 0,129%

3 Trịnh Quốc Hùng Thành viên HĐQT 3.049 0,006%

4 Ngô Ngọc Quang Thành viên HĐQT 0 0

5 Hà Thái Sơn Thành viên HĐQT 0 0

Lý lịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ  tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 18/7/1965

Trình độ: Kỹ sư Hoá

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số cổ phần nắm sở hữu cá nhân: Không có

Chức vụ tại Công ty khác/ tổ chức khác: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tại Tập đoàn Hóa chất Việt 

Nam

Quá trình công tác: 

• 1983 – 1991: Tổ trưởng sản xuất tại Nhà máy Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao

• 1992 – 2000: Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh Niên tại Nhà máy Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao

• 2002 – 2008: Chánh văn phòng tại Nhà máy Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao

• 2011 – 2019: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tại Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam

• 2018 – Nay: Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 2020 – Nay: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ghi chú: Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 11.999.879 cổ phần, chiếm 25,053% vốn điều lệ.

Ông Đặng Tấn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Ngày sinh: 02/08/1963

Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế - Ngành Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Số cổ phần nắm sở hữu cá nhân: 61.935 cổ phiếu

Chức vụ tại Công ty khác/ tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Hoá chất chất 

hoá dẻo VINA

Quá trình công tác: 

• 1981 – 1993: Công nhân Xí nghiệp phân bón Cửu Long tại Công ty Phân bón Miền Nam.

• 1993 – 2004: Nhân viên Tiếp thị - Bán hàng Xí nghiệp phân bón Cửu Long tại Công ty Phân bón Miền Nam

• 2005 – 2008: Phụ trách tiếp thị - Ban hàng tại Xí nghiệp Phân bón Cửu Long thuộc Công ty Phân bón 
Miền Nam

• 2008 – 2010: Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường Xí nghiệp phân bón Cửu Long tại Công ty Phân bón 
Miền Nam

• 2013 – 2015: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền 
Nam

• 2018 – 2019: Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Công ty tại Công ty Cổ phần Phân 
bón Miền Nam

• 2019 – Nay: Bí thư Đảng ủy Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tại Công ty CP Phân bón Miền 
Nam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Hóa chất chất hóa dẻo VINA

Ghi chú: Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 9.579.467 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.
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Lý lịch Hội đồng quản trị (tiếp theo)

Ông Ngô Ngọc Quang - Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 02/03/1979

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm sở hữu cá nhân: Không có

Chức vụ tại Công ty khác/ tổ chức khác:

• Thành viên HĐQT Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Quá trình công tác: 

• 2002 – 2005: Cán bộ tín dụng - Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần 

Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

• 2007 – 2008:  Phó phòng phụ trách phòng Đầu tư Dự án tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt 

Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

• 2009 – 2012: Trưởng phòng Đầu tư tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh

• 2012 – 2013: Phó Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Phương Tây - WTB

• 2013 – Nay: Thành viên HĐQT tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

• 2021 – Nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Ông Trịnh Quốc Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 07/01/1974

Trình độ: Cử nhân khoa học – Ngành Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm sở hữu cá nhân: 3.049 cổ phiếu

Chức vụ tại Công ty khác/ tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác: 

• 1995 – 1997: Nhân viên y tế dự phòng tại Bệnh viện Bá Thước, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 

Hóa

• 2005 – 2012: Nhân viên phòng Tổng hợp tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 2013 - 2014: Phó phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam

• 2014 – 2017: Đảng ủy viên, Phó phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền 

Nam

• 2018 – 2020: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, ủy viên ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Tổ chức - Hành chính tại Công 

ty CP Phân bón Miền Nam

• 2020 – Nay: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Tổ chức - Hành chính tại Công ty CP 

Phân bón Miền Nam

• 2021 – Nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Ghi chú: Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 9.579.467 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

Tổ chức và nhân sự (tiếp theo)
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Thay đổi trong Hội đồng quản trị

Tên Chức vụ tại Công ty

Thời điểm bắt đầu 
là người có liên 
quan của Công 

ty/ người nội bộ

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan của Công 
ty/ người nội 

bộ

Lý do

Lê Việt Hưng Thành viên HĐQT 09/05/2015 29/04/2022 Miễn nhiệm

Hà Thái Sớn Thành viên HĐQT 29/04/2022

Ông Hà Thái Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 15/10/1971

Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Cơ khí

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm sở hữu cá nhân: Không có

Chức vụ tại Công ty khác/ tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác: 

• 2000 – 2002: Chuyên viên, Công ty Bảo hiểm Dầu khí Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

• 2002 – 2004: Phó phòng Kinh doanh Bảo hiểm 1, Công ty Bảo hiểm Dầu khí Chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh

• 2005 – 2007: Trưởng phòng Điều phối Giao nhận, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí

• 2010 – 2013: Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khỉ Việt Nam tại Thành 

phố. Hồ Chí Minh. Bí thư Chi bộ Chi nhánh Thành phố Hố Chí Minh

• 2014 – 2018: Kinh doanh, đầu tư tự do

• 2018 – 2020: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước trực thuộc Công ty cổ phần Phân 

bón Miền Nam

• 2020 – Nay: Ủy viên Ban Châp hành Đảng bộ Công ty; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp 

Phước trực thuộc Công ty cô phần Phân bón Miền Nam

Lý lịch Hội đồng quản trị (tiếp theo)

Tổ chức và nhân sự (tiếp theo)
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Danh sách Ban kiểm soát

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ

1 Phạm Đức Hoài Trưởng Ban kiểm soát 3 0

2 Nguyễn Thị Thùy Dương Thành viên Ban kiểm soát 0 0

3 Vũ Trịnh Diễm Hồng Thành viên Ban kiểm soát 7 0

Lý lịch Ban kiểm soát

Ông Phạm Đức Hoài - Trưởng Ban kiểm soát

Ngày sinh: 10/02/1963

Trình độ: Cử nhân Kế toán

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát

Số cổ phần nắm sở hữu cá nhân: 3 cổ phiếu

Quá trình công tác: 

• 1992 – 2009: Chuyên viên phòng Kế toán - Tài chính tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 2009 – 2016: Phó phòng Kế toán - Tài chính tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 2016 – Nay: Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh: 13/10/1978

Trình độ: Cử nhân Kế toán

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần nắm sở hữu cá nhân: Không có

Quá trình công tác: 

• 2005 – 2010: Trợ lý, kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

• 2010 – 2013: Kế toán tổng hợp tại Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam

• 2014 – 2019: Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

• 2016 – Nay: Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 2019  Nay: Phó Trưởng phòng Quản lý tài chính dự án thuộc Ban Tài chính Kế toán tại Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam

Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng - Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh: 06/06/1977

Trình độ: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần nắm sở hữu cá nhân: 7 cổ phiếu

Quá trình công tác: 

• 2003 – 2011: Nhân vên phòng Kế toán Nhà máy Phân bón Hiệp Phước tại Công ty Cổ phần Phân bón 

Miền Nam

• 2013 – 2020: Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính, Ủy viên 

Ban Chấp Hành Công đoàn Công ty tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 2020 – Nay: Chi ủy viên chi bộ Văn phòng- Bao Bì. Ủy viên ban chấp hành Công đoàn, chuyên viên Phòng 

tổ chức Hành chính Công ty tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Thay đổi trong Ban kiểm soát
Không có thay đổi nào trong Ban kiểm soát trong năm 2022.

Tổ chức và nhân sự (tiếp theo)
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Danh sách Ban điều hành

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ

1 Đặng Tấn Thành Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 61.935 0,129%

2 Vũ Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 0 0

3 Đỗ Văn Tuấn Kế Toán Trưởng 5 0

Lý lịch Ban điều hành

Ông Đặng Tấn Thành
Vui lòng xem ở mục Lý lịch Hội đồng quản trị

Ông Vũ Minh Tuấn

Ngày sinh: 02/08/1963

Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế - Ngành Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

Số cổ phần nắm sở hữu cá nhân: Không có

Quá trình công tác: 

• 1981 – 1993: Công nhân Xí nghiệp phân bón Cửu Long tại Công ty Phân bón Miền Nam

• 1996 – 2000: Trưởng ca sản xuất Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty Phân bón Miền Nam

• 2005 – 2008: Quản đốc phân xưởng Super Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty Phân bón 

Miền Nam

• 2008 – 2013: Trưởng phòng Kỹ thuật Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty CP Phân bón 

Miền Nam

• 2013 – 2017: Phó Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 2019 – 2020: Giám đốc Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 2021 – Nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Bí thư Chi bộ, Giám đốc nhà 

máy Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Thay đổi trong Ban điều hành
Không có thay đổi nào trong Ban điều hành trong năm 2022.

Tổ chức và nhân sự (tiếp theo)

Ông Đỗ Văn Tuấn

Ngày sinh: 12/07/1978

Trình độ: Cử nhân Kinh tế - Ngành Tin học Kinh tế, Kế toán Kiểm toán

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng

Số cổ phần nắm sở hữu cá nhân: 5 cổ phiếu

Quá trình công tác: 

• Từ 2001 – 02/2004: Nhân viên của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển phần mềm tin học - Chi nhánh 

Tp.HCM tại số 97 Nguyễn Công Trứ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

• Từ 3/2004 – 6/2011: Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

• Từ 7/2011 – 01/2016: Trưởng phòng kế toán Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam - Nhà máy 

Phân bón Hiệp Phước Miền Nam

• Từ 02/2016 – 7/2016: Phó phòng Phụ trách phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền 

Nam

• Từ 8/2016 - 5/2018: Trưởng phòng Kế toán Tài chính 

• Từ 6/2018 – đến nay: Kế Toán Trưởng Công ty
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Chỉ tiêu
Năm 2022

Số lượng ( người ) Tỷ trọng

Theo trình độ lao động 768 100%

Trên Đại học 11 1,62%

Đại học, Cao đẳng 118 17,40%

Trung cấp, sơ cấp 24 3,54%

Công nhân kỹ thuật 127 18,73%

Lao động phổ thông 488 58,70%

Theo thời hạn Hợp đồng lao động 768 100%

Ngắn hạn (dưới 1 năm) 237 54,57%

Xác định thời hạn 161 23,75%

Không xác định thời hạn 370 21,68%

Theo giới tính 768 100%

Nam 665 84,81%

Nữ 103 15,19%

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Tổng số lượng người lao động 690 687 678

Thu nhập bình quân(đồng/ Người/ tháng) 7.454.000 11.858.000 13.368.000

Thu nhập bình quân

Chính sách đối với Người lao động

Đào tạo Tuyển dụng Môi trường làm việcLương , thưởng, phúc lợi và đãi ngộ

Định kỳ, Công ty tổ chức các buổi huấn luyện, đào tạo 

nghiệp vụ nhằm bổ sung các kiến thức, kỹ năng theo 

đặc thù từng nhóm công việc. Các buổi đào tạo được 

xây dựng trên cơ sở đảm bảo theo đúng quy chế Công 

ty ban hành. Qua các buổi đào tạo, người lao động 

sẽ có cơ hội mở rộng kiến thức, kỹ năng. Ngoài ra, 

Công ty cũng tổ chức các hội thảo nhằm chia sẽ kinh 

nghiệm về nông nghiệp cho các cá nhân trong Công 

ty và xã hội.

Công ty luôn cố gắng tạo ra một môi trường 

làm việc lành mạnh, đảm bảo đủ 8 tiếng/ ngày. 

Công ty luôn chú ý và hoàn thiện tốt các yếu 

tố như thời gian làm việc, cơ sở vật chất, mối 

quan hệ giữa các cá nhân, … nhằm nâng cao 

tinh thần và năng suất cho các cán bộ,, nhân 

viên và người lao động.

Công tác tuyển dụng nhân sự là một công tác 

quan trọng quyết định chất lượng nguồn nhân 

lực của Công ty. Chính vì vậy, Công ty xây dựng 

quy chế tuyển dụng chặt chẽ và phù hợp. Kết 

quả tuyển dụng đảm bảo minh bạch, công 

bằng, giúp Công ty tìm kiếm và phát triển đổi 

ngũ cán bộ có năng lực đóng góp vào sự phát 

triển của Công ty.

Công ty xây dựng các chính sách chi trả lương, 

thưởng phù hợp với từng vị trí làm việc, đảm bảo 

tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và quyền lợi 

đối với người lao động. Định kỳ, Công ty sẽ xem xét 

và tiến hành họp để ra quyết định tăng lương cho 

người lao động. Bên cạnh đó, người lao động được 

Công ty cung cấp bữa ăn trong thời gian lao động 

và Công ty luôn đảm bảo an toàn lao động cho từng 

cá nhân trong Công ty.

Tổ chức và nhân sự (tiếp theo)

Số lượng cán bộ, nhân viên
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Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Công ty không có Công ty con.

Công ty liên kết
Công ty TNHH Hóa chất Chất Hóa dẻo VINA
Trụ sở chính: Phòng 1101, tòa nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ Nhà máy Chất hóa dẻo: Đường số 4, Khu công nghiệp Gò Dầu, Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại: (028) 3781 8964
Fax: (028) 3781 8962

Tên Công ty Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính
Vốn điều lệ 
thực góp

Tỷ lệ sở hữu 
của Công ty

Công ty TNHH Hóa chất 
Chất hóa dẻo VINA

Sản xuất và kinh doanh hóa dẻo chủ yếu cho ngành 
nhựa PVC

1.995.000 USD 35,00%

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 % 2022/2021

Tổng giá trị tài sản 1.428,5 1.082,8 75,78%

Doanh thu thuần 2.109,7 2.008,5 95,20%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 37,1 56,6 152,56%

Lợi nhuận khác 5,9 (1,6) -

Lợi nhuận trước thuế 43 55 127,91%

Lợi nhuận sau thuế 36,6 45,0 122,95%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 2% (*) -

Chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,41 1,86

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,69 0,64

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/Tổng tài sản % 59,14 43,21

Hệ số nợ/Vốn chủ sỡ hữu % 144,75 76,03

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,80 3,16

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,70 1,60

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 1,73 2,24

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 6,27 7,32

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 2,56 4,16

Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 1,76 2,82

Các khoản đầu tư lớn
Tên dự án Địa điểm Tổng đầu tư (triệu đồng)

Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành Đồng Nai

Thùng chứa axit T205A Đồng Nai 6.014

Tủ cắt điện trung thế 6kV lộ 672 Đồng Nai 454

Nhà máy Phân bón Cửu Long Vĩnh Long

Đầu tư sửa chữa nhà kho số 2, 3 Vĩnh Long 4.578

Nhà máy Phân bón Hiệp Phước Tp. HCM

Xe ô tô 5 chỗ Tp. HCM 733

Văn phòng Công ty Tp. HCM

Xe ô tô 5 chỗ Tp. HCM 734

Đơn vị tính: Tỷ đồng

(*) Cổ tức năm 2022 được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty.
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Nhận xét các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
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Hệ số thanh toán 
ngắn hạn
Hệ số thanh toán 
nhanh

Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty đã tăng từ mức 1,41 lần ở năm 2021 lên mức 1,86 lần ở năm 2022. 

Chủ yếu là do Nợ ngắn hạn của Công ty đã giảm mạnh, từ mức 844 tỷ vào năm 2021 xuống mức 467,3 tỷ 

vào năm 2022, trong đó Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Công ty là nguyên nhân chính làm giảm Nợ 

ngắn hạn. Nguyên nhân là do tình hình hoạt động của Công ty ổn định, lượng tiền mặt đủ để tài trợ cho các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh và bán hàng nên Công ty đã giảm vay nợ ngân hàng, từ đó làm giảm bớt 

chi phí tài chính.

Đối với hệ số thanh toán nhanh, hệ số này đã giảm từ mức 0,69 lần ở năm 2021 xuống mức 0,64 lần ở năm 

2022. Nguyên nhân là do giá trị Hàng tồn kho đã giảm từ 608,5 tỷ vào năm 2021 xuống mức 571,5 tỷ vào 

năm 2022.
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Trong năm 2022, Hệ số nợ/Tổng tài sản và Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu đã giảm so với năm 2021. Nguyên nhân 

chủ yếu là do Công ty đã giảm Nợ ngắn hạn như đã phân tích phía trên, Nợ dài hạn của Công ty chiếm tỷ 

trọng nhỏ.

Đáng chú ý nhất là Tổng tài sản của Công ty đã giảm mạnh còn 1.082,5 tỷ ở năm 2022 từ mức 1.428,5 tỷ 

đồng ở năm 2021, phần giảm chủ yếu là nằm ở Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, cụ thể là Tiền và các 

khoản tương đương tiền đã giảm từ 101,7 tỷ đồng vào năm 2021 xuống mức 17,6 tỷ đồng vào năm 2022, Các 

khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã giảm khoản 132.2 tỷ đồng vào năm 2022 khi so với năm 2021. Nguyên 

nhân chủ yếu là Công ty đã dùng lượng tiền mặt và tiền gửi tiết kiệm để tài trợ cho quá trình hoạt động của 

Công ty mà không sử dụng đến tiền từ hoạt động vay nợ.

Tình hình tài chính (Tiếp theo)
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Nhận xét các chỉ tiêu tài chính (tiếp theo)
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Chỉ tiêu năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho của Công ty trong năm 2022 đã giảm so với năm 2021, nguyên nhân là do Lợi nhuận 

gộp của Công ty đã giảm từ mức 160,7 tỷ đồng vào năm 2021 xuống mức 144,1 tỷ đồng vào năm 2022. 

Nguyên nhân chủ yếu là do Doanh thu trong năm 2022 của Công ty đã giảm 101,2 tỷ đồng so với năm 2021, 

do phải cạnh tranh với các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón cùng ngành.

Vòng quay Tổng tài sản của Công ty giảm trong năm 2022 so với năm 2021 chủ yếu là do Giá vốn hàng bán 

của Công ty đã giảm từ mức 1.949 tỷ đồng ở năm 2021 xuống mức 1.864,4 tỷ đồng vào năm 2022, do trong 

năm giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh đã giảm nhẹ trong năm 2022.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty đều tăng trong năm 2022 do Lợi nhuận sau thuế 

của Công ty đã tăng lên mức 45,03 tỷ đồng từ mức 36,6 tỷ đồng vào năm 2021. Nguyên nhân là do Công ty 

đã kiểm soát được tốt Chi phí bán hàng, như đã nêu ở trên.
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Tình hình tài chính (Tiếp theo)
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Cơ cấu cổ đông, 
thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Cổ phần

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 47.897.330 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.897.330 cổ phiếu, trong đó:

• Tự do chuyển nhượng: 47.602.330 cổ phiếu

• Hạn chế chuyển nhượng: 295.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước tại ngày 31/03/2022

STT Tên
Số lượng 
cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu/
VĐL (%)

Ghi chú

1 Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam 31.158.813 65,05% Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

2 Vũ Huy Phương 2.398.924 5,008% Cổ đông lớn

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/03/2022

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị ( đồng ) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông nhà nước 31.158.813 311.588.130.000 65,05%

II Cổ đông lớn ( Từ 5% trở lên ) 2.398.924 23.989.240.000 5,01%

1 Trong nước 2.398.924 23.989.240.000 5,01%

2 Nước ngoài - - -

III Cổ đông khác 14.339.596 143.395.960.000 29,94%

1 Trong nước 14.001.725 140.017.250.000 29,23%

2 Nước ngoài 337.871 3.378.710.000 0,71%

IV Cổ phiếu quỹ - - -

Tổng cộng (I + II + III + IV) 47.897.333 478.973.330.000 100,00%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49%

Tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu
Trong năm 2022 vừa qua, Công ty không phát sinh hoạt động tăng vốn chủ sở hữu. Từ năm 2017 đến năm 

2022, vốn điều lệ của Công ty vẫn giữ nguyên ở mức 478.973.000.000 đồng.

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Không phát sinh trong năm 2022.

Các chứng khoán khác
Không phát sinh trong năm 2022.
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Báo cáo tác động 
liên quan đến môi trường và xã hội
Tác động đến môi trường
Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam là một Công ty sử dụng các loại hóa chất để làm ra phân bón và các 

loại sản phẩm khác phục vụ cho nông nghiệp. Nên Công ty ý thức được những ảnh hưởng xấu của mình 

nếu không xử lý những chất thải trong quá trình hoạt động ra ngoài môi trường. Công ty đã cho xây dựng 

hệ thống xử lý chất thải đúng với quy định của cơ quan Nhà nước, thiết kế nhà xưởng, văn phòng tận dụng 

nguồn năng lượng sáng từ thiên nhiên. Công ty cũng kiểm tra định kỳ và nâng cấp các loại máy móc, thiết 

bị để xử lý chất thải hiệu quả hơn. Hằng năm, Công ty đều được đánh giá tác động môi trường do cơ quan 

môi trường Bộ Công thương thực hiện và luôn đạt các yêu cầu về các chỉ tiêu, thông số theo quy định. Ngoài 

ra, Công ty đã sản xuất ra những sản phẩm phân bón vừa mang lại năng suất cao mà cũng vừa thân thiện 

với môi trường.
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Báo cáo tác động
liên quan đến môi trường và xã hội (tiếp theo)

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Nguyên liệu đầu vào chủ yếu của Công ty SA, Kali, DAP, Urea, Lưu huỳnh, Apatit,… Các loại nguyên liệu này 

đều được Công ty lựa chọn từ những đối tác uy tín, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Công ty. Vì là các 

hóa chất gây ảnh hưởng đến môi trường, nên Công ty luôn cố gắng hạn chế hết mức khả năng bị rơi vãi, 

hao hụt trong quá trình vận chuyển và sản xuất. Công ty cũng đã nâng cấp máy móc, trang thiết bị và phổ 

cập kiến thức về tỷ lệ hóa chất nhằm tạo ra được sản phẩm chất lượng và tối ưu hóa chi phí trong quá trình 

sản xuất.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty không chỉ hoạt động tốt trong lĩnh vực của mình mà còn thể hiện tốt trách nhiệm của mình đối với 

cộng đồng địa phương. Công ty đã hỗ trợ, tài trợ cũng như từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn ở xung 

quanh khu vực. Công ty cũng đã phối hợp với các cơ quan ở địa phương để tổ chức các hoạt động đoàn thể:

• Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công ty đã hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 

người lao động không về quê ăn tết số tiền 40 triệu đồng, đi thăm và chúc tết các đơn vị trực thuộc để 

động viên người lao động yên tâm công tác; đề nghị Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam hỗ trợ 

43 phần quà trị giá 43 triệu đồng để thăm hỏi Người lao động;

• Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng VI-

NACHEM” theo chương trình hành động chung của Đảng ủy Tập đoàn;

• Hỗ trợ 08 gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo thỏa ước lao động tập thể với số tiền 32 triệu đồng;

• Hỗ trợ cho người lao động vay tiền sửa chữa nhà cho 02 người lao động với số tiền 100 triệu đồng;

• Hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Quảng Trị xây 05 căn nhà tình nghĩa với số tiền 320 triệu đồng; thăm và 

tặng quà cho khu di tích thành cổ Quảng trị, nghĩa trang Trường Sơn, khu di tích bến sông Thạch Hãn, 

thăm và tặng quà cho 20 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền 98 triệu đồng;

• Tiếp tục phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngoài ra Công ty cũng tổ chức các hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm về nông nghiệp cho cộng đồng nông dân 

ở địa phương cũng như cả nước, những thông tin đó được tổng hợp trên Website của Công ty để phục vụ 

cho những nông dân bị không thể tham dự do vấn đề địa lý.
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Tiêu thụ năng lượng

Trong năm 2022, Công ty đã sử dụng 11.374.246 kw điện năng. Lượng điện năng này được sử dụng cho mục 

đích sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trong Công ty, nhà máy. Công ty luôn đảm bảo các máy móc, trang 

thiết bị hoạt động tiết kiệm điện và hiệu quả. Công ty cũng tuyên truyền các cá nhân hoạt động trong Công 

ty phải tiết kiệm năng lượng điện. Ngoài ra, vấn đề trong việc tiêu thụ năng lượng xăng, dầu trong quá trình 

vận chuyển cũng được Công ty sử dụng tiết kiệm và hợp lý.

Biện pháp tiết kiệm năng lượng

 � Thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, kịp thời sửa chữa khi phát hiện dấu hiệu bất 

thường nhằm hạn chế ngưng máy đột xuất dẫn đến hao phí nguyên liệu, than đá, điện, …

 � Tiết kiệm than: 

• Duy trì tốt chế độ vận hành của hệ thống sấy, hệ thống nồi hơi, bảo quản tốt nguyên liệu chính góp 

phần giảm tiêu hao than trên tấn sản phẩm; Điều hành sản xuất kịp thời, hạn chế tối đa những ca 

có năng suất thấp, sản phẩm bị lỗi về màu sắc, độ ẩm, hàm lượng, v.v. phải xử lý lại.

• Duy trì tốt chế độ vận hành của hệ thống sấy, bảo quản tốt nguyên liệu chính góp phần giảm tiêu 

hao than trên tấn sản phẩm so với định mức.

 � Tiết kiệm chi phí điện năng: Điều hành sản xuất kịp thời, hạn chế tối đa những ca có năng suất thấp, sản 

phẩm bị lỗi về màu sắc, độ ẩm, hàm lượng, v.v. phải xử lý lại; Hạn chế thiết bị chạy không tải, non tải, v.v.

Tiêu thụ nước

Bên cạnh tiêu thụ điện năng, Công ty cũng sử dụng nước trong quá trình vận hành. Nguồn cung cấp nước 

và lượng nước sử dụng tại các nhà máy là nước do Công ty nước cung cấp. Công ty đã đưa ra chính sách 

tiêu thụ tối ưu nguồn nước ở các nhà máy và khu văn phòng. Công ty cũng luôn tuyên truyền mọi người sử 

dụng tiết kiệm tài nguyên nước, ngoài ra Công ty còn tổ chức kiểm tra định kỳ hệ thống nước nhằm xử lý 

kịp thời để tránh thất thoát.

Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường

Thông qua phương thức hoạt động đề cao pháp luật về bảo vệ môi trường, Công ty luôn chấp hành và 

thực hiện nghiêm túc việc xử lý chất thải đúng quy định, không để xảy ra tình trạng bị xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực môi trường.

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 
và xã hội (tiếp theo)

Ổn định sản xuất - hướng tới phát triển bền vững
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Báo cáo và đánh giá 
của ban Tổng Giám đốc

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội



Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
Năm 2022 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam và Đảng 

bộ Công ty, cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, 

triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định mới của Trung ương sau Đại hội khóa XIII của Đảng. Trong bối cảnh 

có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là dịch bệnh Covid-19 tuy đã được kiểm soát nhưng diễn biến 

phức tạp do xuất hiện biến thể mới, chiến tranh thương mại giữa các nước, Trung Quốc phong tỏa một số 

địa phương để phòng, chống dịch, đặc biệt là cuộc chiến tranh quân sự Nga – Ukraine kéo dài đã tác động 

rất lớn đến giá cả nguyên liệu, năng lượng, vận chuyển, cùng với thời tiết bất thường, ảnh hưởng trực tiếp 

tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với tinh thần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và 

Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã kịp thời xây dựng và thực 

hiện có hiệu quả chương trình công tác; đề ra các chủ trương, giải pháp, cùng với Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc để phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị của Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Năm 2022, Công ty cũng như các đơn vị cùng ngành gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh phân bón do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, đã làm cho sản lượng sản xuất và tiêu thụ 

không đạt theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Ban Điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp về sản xuất, tiêu thụ, 

kinh doanh thương mại nên các chỉ tiêu chính như: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế); doanh 

thu, lợi nhuận vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Tình hình tài chính

Năm 2022, Tổng tài sản của Công ty năm 2022 đạt 75,78% so với cùng kỳ năm 2021. Xét về cơ cấu tài sản, 

tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao 50,30%, trong đó chủ yếu là hàng tồn kho. Tài sản ngắn hạn năm 

2022 giảm so với năm 2021 khi các khoản chiếm tỷ trọng cao trong năm 2021 như hàng tồn kho, tiền và 

các khoản tương đương tiền giảm. Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ và cũng không có nhiều biến động.

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu Năm 2021 Tỷ trọng 2021 Năm 2022 Tỷ trọng 2022 %  2022/2021

Tài sản ngắn hạn 1.186,7 83,07% 869,3 80,30% 73,25%

Tài sản dài hạn 241,8 16,93% 213,5 19,7% 88,17%

Tổng tài sản 1.428,5 100% 1.082,8 100% 75,78%

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả của Công ty đã giảm mạnh trong năm 2022 khi so với năm 2021, từ 844,8 tỷ đồng xuống còn 

467,7 tỷ đồng, tương đương giảm còn 55,35% so với năm 2021. Trong năm 2022, với mục tiêu cơ cấu lại vốn 

lưu động, cũng như giảm chi phí tài chính, Công ty đã giảm bớt khoản nợ vay, đặc biệt là nợ vay ngắn hạn. 

Nợ dài hạn của Cônng ty chiếm tỷ trọng nhỏ, biến động không nhiều.

Chỉ tiêu Năm 2021 Tỷ trọng 2021 Năm 2022 Tỷ trọng 2022 %  2022/2021

Nợ ngắn hạn 843,9 99,89% 467,3 99,91% 55,37%

Nợ dài hạn 0,9 0,11% 0,4 0,09% 44,44%

Tổng nợ phải trả 844,8 100% 467,7 100% 55,35%

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Những cải tiến 
về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm qua, Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức như những năm trước do sự hiệu quả trong hoạt 

động. Các chính sách quản lý cũng được giữ vững, hoàn thiện và tiếp tục hỗ trợ tích cực cho công tác điều 

hành của Ban Giám đốc.

Về công tác phát triển thị trường

• Trong năm 2022, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông trên các đài phát thanh và truyền hình: HTV, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, các tỉnh khu vực 

Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và miền Bắc, đặc biệt là phối hợp với Đài truyền hình Bình Thuận phát 

sóng chương trình “kiến thức nhà nông” tiếp tục giới thiệu sản phẩm (SFJC Bio-Gold G.A.P) và các sản 

phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, các sản phẩm mới hạt nhỏ như NPK 16-16-8+6S+TE, NPK 20-5-5 

+TE cho các loại cây trồng;   phối hợp với đài truyền hình Cần Thơ tổ chức cuộc thi “nhà nông tự tình”;

• Phối hợp với các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp để giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề 

liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt, cải tạo đất, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản 

xuất phù hợp với giống, điều kiện thổ nhưỡng;

• Công ty đã đưa ra các giải pháp để phát triển thị trường như: rà soát lại hệ thống đại lý có tình hình tài 

chính lành mạnh, cơ cấu lại sản phẩm hiện có, thực hiện các chính sách mới trong tiêu thụ, thực hiện tốt 

công tác chăm sóc khách hàng, trình diễn sản phẩm trên các loại cây, qua đó xây dựng được hình ảnh, 

thương hiệu của Công ty.

• Công ty xây dựng và kinh doanh một số sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Về hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường

• Cải tiến hệ thống định lượng nguyên liệu đầu vào trên dây chuyền sản xuất NPK, hệ thống đóng chai tự 

động trên dây chuyền sản xuất phân bón lá Yogen;

• Bổ sung thiết bị bọc áo dầu trên dây chuyền sản xuất NPK tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước và Nhà máy 

Phân bón Cửu Long để nâng cao chất lượng sản phẩm, không còn tình trạnh kết khối sản phẩm, giảm 

chi phí trong sản xuất;

• Cải tạo lò hơi trong dây chuyền sản xuất NPK để duy trì nguồn hơi ổn định giúp cho quá trình tạo hạt 

được đồng đều, giảm phế trong quá trình sản xuất;

• Nghiên cứu, chế tạo hệ thống sấy để nâng cao năng suất sản xuất sản phẩm SFJC Bio-Gold G.A.P đáp 

ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường;

• Đặc biệt sản xuất được các sản phẩm hạt nhỏ như NPK 16-16-8+6S+TE, NPK 20-5-5 +TE, đồng thời 

dùng sản phẩm hạt nhỏ thay thế MAP để phối trộn vào các sản phẩm mùa khô giúp giảm giá thành sản 

xuất mang lại hiểu quả kinh tế. 

• Sản xuất được các sản phẩm xuất khẩu có thành phần dinh dưỡng đa dạng như NPK 14-14-14, NPK 15-

15-15.

• Tiếp tục nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị hiện tại, thay đổi các thông số công nghệ và ứng dụng vào 

sản xuất các sản phẩm phân bón hữu cơ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, từng bước tiếp cận xu hướng phát 

triển nông nghiệp hữu cơ theo định hướng của Chính phủ.
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Những cải tiến 
về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý (tiếp theo)

Về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm

• Trước tình hình khan hiếm, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, Công ty đã chủ động nghiên cứu và 

đưa vào sản xuất một số nguyên liệu tồn kho hiện có, đảm bảo chất lượng theo đúng quy định, qua đó 

đã giảm đáng kể nguyên liệu tồn kho, giảm chi phí tài chính, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh trong 

năm 2022;

• Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, thử nghiệm các loại nguyên liệu mới và đưa vào sản xuất các sản phẩm 

mới có hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với từng loại đất, cây trồng;

• Xây dựng kế hoạch để tổ chức khảo nghiệm sản phẩm phân bón hữu cơ SFJC Bio-Gold G.A.P trên các 

loại cây trồng chủ lực tại nhiều khu vực để đưa ra các khuyến cáo, định hướng cho bà con nông dân kỹ 

thuật canh tác, sử dụng sản phẩm có hiệu quả.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Công ty đã tiến hành rà soát, đánh giá, xác định lại mức độ cấp thiết, mục tiêu và hiệu quả đầu tư của từng 

dự án. Trên cơ sở đó, kết hợp các nguồn lực hiện có, Công ty ưu tiên thực hiện các dự án thực sự cấp thiết, 

nhanh chóng hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh như: 

• Cải tạo dây chuyền hơi nước thùng quay 150.000 tấn/năm tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.

• Cải tạo dây chuyền hơi nước thùng quay 60.000 tấn/năm tại Nhà máy Phân bón Cửu Long.

• Cải tạo dây chuyền sản xuất axit H2SO4 40.000 tấn/năm và dây chuyền sản xuất super lân 200.000 tấn/

năm tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành.

• Cải tạo thiết bị đóng nắp, hàn kín chai và thiết bị kiểm tra để kiểm soát sản phẩm của dây chuyền phân 

bón Lá Yogen.

• Công trình đầu tư thùng chứa axit T205A, tủ cắt trung thế 6kv lộ 672, đầu tư thay thế hệ thống làm lạnh 

ống gang bằng hệ thống làm lạnh dạng tấm hợp kim tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành.

Về công tác quản lý tài chính

• Công ty đã chủ động về dòng tiền, cân đối huy động và sử dụng vốn vay hợp lý, vốn vay được kiểm soát 

chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích, thực hiện trả nợ vay ngân hàng đúng hạn, lãi suất vay vốn trong 

năm bình quân thấp giúp tiết giảm chi phí tài chính của Công ty;

• Công ty đã xây dựng Quy chế tài chính, chính sách bán hàng, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý 

người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác; góp phần quản lý tốt chi phí quản lý, luôn đảm bảo tốt 

nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

• Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu nội bộ. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu thông qua 

việc quản lý và giám sát chặt chẽ định mức sử dụng nguyên vật liệu;

• Thực hiện quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu hồi công nợ, nợ phải thu giảm qua các năm, cuối năm 

2022 còn 5,9% trên doanh thu (theo Quy chế quản lý nợ là 18% trên doanh thu);

• Cân đối việc sử dụng và dự trữ hàng tồn kho trong năm ở mức hợp lý, đồng thời luân chuyển nguyên liệu 

giữa các đơn vị trong nội bộ để quay vòng nhanh nguồn vốn góp phần vào việc giảm chi phí tài chính.
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Kế hoạch phát triển trong tương lai

Giải trình 
của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
Ban Tổng Giám đốc hoàn toàn đồng ý với những ý kết quả cũng như ý kiến củng Kiểm toán viên. Ban Giám 

đốc cũng không có ý kiến giải trình thêm.

Những cải tiến 
về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý (tiếp theo)

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban Điều hành Công ty phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền và chỉ đạo các đơn vị nghiệm túc 

thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Hội đồng quản 

trị đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Về chăm lo đời sống đối với người lao động

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định cho người lao động như bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo thỏa ước lao động tập thể, thu nhập bình quân 

năm 2022 là 13,5 triệu đồng/người/tháng.

Về công tác quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm

• Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trên từng khâu, từng công đoạn 

(kể cả nguyên liệu đầu vào) trước khi đóng bao để đưa ra thị trường, qua đó sản phẩm luôn đạt chất 

lượng, đáp ứng yêu cầu sử dụng của bà con nông dân;

• Phối hợp với các nhà khoa học nghiên cứu bổ sung các hoạt chất mới vào sản phẩm nhằm tăng năng 

suất, chất lượng nông sản;

• Tiếp tục hoàn thiện 5S trong sản xuất kinh doanh phân bón lá Yogen tại Nhà máy Phân bón Cửu Long, 

tiến tới áp dụng đồng bộ cho các đơn vị trực thuộc trong Công ty.

Dự báo năm 2023, tình hình kinh tế chính trị thế giới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, chiến tranh Nga và 

Ukraine, dịch bệnh Covid – 19 có thể bùng phát trở lại ảnh hưởng nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh 

tế trong nước nói riêng. Trong thời gian tới dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó 

khăn do chiến tranh thương mại, giá cả nguyên liệu biến động thất thường khó dự báo, biến đổi khí hậu, các 

chính sách bảo hộ, diện tích canh tác bị thu hẹp. Trung Quốc mở cửa thị trường tạo điều kiện cho hàng hóa, 

đặc biệt là nông sản được lưu thông, giá cả nông sản đã bắt đầu có xu hướng tăng, giúp nông dân tái đầu 

tư cho hoạt động sản xuất và thuận lợi lớn cho việc tiêu thụ các sản phẩm phân bón. Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 là thách thức và cũng là cơ hội cho các Công ty trong việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng các 

thành tựu khoa học- công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu 

quả, hiệu lực trong công tác quản lý điều hành.
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Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm 
về môi trường và xã hội
Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Ban Tổng Giám đốc thấy các hoạt động liên quan đến môi trường của Công ty đúng với kế hoạch mà Ban 

Tổng Giám đốc đề ra, hoạt động theo đúng quy định, chủ trương của Chính phủ và phù hợp với xu hướng 

của thế giới hiện tại. Công ty đã xử lý tốt các chất thải trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, không 

gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và đời sống của dân cư xung quanh. Các sản phẩm của Công ty 

cũng đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng và hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Trong năm 2022 nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đánh giá các vấn đề liên quan đến công tác người lao động 

được xử lý tốt. Công tác nhân sự trong vấn đề tuyển dụng, đào tạo được thực hiện tốt. Mức lương của người 

lao động được tăng lên. Các chính sách về bảo hiểm, an toàn lao động, lương thưởng của người lao động 

được chúng tôi đánh giá cao. Công ty đã tạo ra được môi trường hoạt động lành mạnh, công bằng và văn 

minh, ngoài ra Công ty cũng tổ chức các buổi liên hoan, các hoạt động đoàn thể nhằm giải tỏa căng thẳng 

và tăng tính đoàn kết cho người lao động.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng 
đồng địa phương

Ban Tổng Giám đốc đánh giá rằng Công ty đã thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến trách nhiệm của 

Công ty đối với là cộng đồng địa phương. Thông qua các hoạt động từ hiện, hỗ trợ, tài trợ cho những gia 

đình, tổ chức gặp khó khăn đã không chỉ thể hiện một hình ảnh tốt đẹp của chính Công ty mà còn thể hiện 

Công ty là một chỗ dựa vững chắc cho các cộng đồng địa phương.Công ty cũng tuyển dụng các lao động tại 

địa phương nhằm tạo công ăn việc làm cho họ. Ngoài ra, Công ty cũng đã tổ chức các buổi hội thảo nhằm 

nâng cao kinh nghiệm và tay nghề trong lĩnh vực nông nghiệp của những người nông dân tại địa phương 

cũng như trên cả nước.
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04
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt 
động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành công ty
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị



Trong năm 2022, Ban Hội đồng quản trị chúng tôi đánh giá Công ty đã hoạt động tốt ở mặt hoạt động kinh 

doanh chính, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đề ra. Các công tác về đào tạo, tuyển dụng và chính sách của 

người lao động trong Công ty được chúng tôi đánh giá là làm đúng, làm đủ và kịp thời. Đối với các hoạt động 

trong vấn đề bảo vệ môi trường, Hội đồng quản trị thấy công ty đã làm đúng theo quy định của Chính phủ. 

Nhìn chung, chúng tôi đánh giá Công ty đã hoàn thành tốt về các mặt hoạt động, trách nhiệm môi trường 

xã hội và các chính sách đối với người lao động. Công tác trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông cũng như 

các sự kiện khác cũng cũng được chúng tôi đánh giá là tốt.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 
hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị 
về hoạt động của Ban điều hành công ty

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị chúng tôi đánh giá rằng Ban điều hành và tập thể người lao động đã hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được đề ra. Các hoạt động liên quan đến tiêu thụ năng lượng, chính sách người lao 

động, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội đều được Ban điều hành làm tốt. Các hoạt động kiểm 

tra, giám sát, chỉ đạo và điều hành được Ban điều hành thực hiện đúng và đủ. Ban điều hành đã phối hợp 

với Hội đồng quản trị chúng tôi cùng như Ban kiểm soát để đưa ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả, 

đúng với những chiến lược đã thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông. Chúng tôi xin ghi nhận những đóng góp 

và nỗ tực của Ban điều hành và tập thể người lao động trong năm 2022 vừa qua.

Các kế hoạch, 
định hướng của Hội đồng quản trị
Về cơ bản, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty củng cố và phát triển thị trường trong là ưu tiên hàng 

đầu nhằm nâng cao thị phần, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tiến 

tới sản xuất các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Năm 2023 được dự báo là một năm khó khăn 

của nền kinh tế thế giới, nên Hội đồng quản trị chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với Ban điều hành và Ban kiểm 

soát nhằm đưa ra những kế hoạch, định hướng mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.
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05
Quản trị công ty

Hoạt động của Hội đồng quản trị
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị
Hoạt động của Ban kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 
giám đốc và Ban kiểm soát
Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty



Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hàng quý, hoặc đột xuất Hội đồng quàn trị thực hiện các cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 

kỳ trước, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh kỳ tới; kịp thời thảo luận và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 

thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đều trình lên Hội đồng quàn trị 

xem xét, quyết định. Hội đồng quản trị luôn thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tồng Giám đốc nhằm 

đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế nội bộ và hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Cụ thể số nội dung chù yếu sau:

• Hoàn thành và công bố thông tin báo cáo tài chính đúng quy định;

• Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đúng quy định của pháp luật vào ngày 29 tháng 4 năm 

2022;

• Kiểm tra, đôn đốc thực hiện kể hoạch kinh doanh các quý trong năm 2022;

• Triển khai việc chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 2%/mệnh giá;

• Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác đầu tư theo nghị quyết của Hội dồng quàn trị;

• Kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế nội bộ trong hoạt dộng quản lý điều hành Công ty;

• Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch đảm bảo ổn định sàn xuất kinh doanh, sức khỏe người 

lao động và bảo vệ môi trường.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm

STT Thành viên HĐQT
Số buổi họp HĐQT 

tham dự
Tỷ lệ tham dự họp

Lý do không tham dự 
họp

1 Nguyễn Văn Quý 7/7 100% -

2 Đặng Tấn Thành 7/7 100% -

3 Trịnh Quốc Hùng 7/7 100% -

4 Lê Việt Hưng 3/3 100% Miễn nhiệm ngày 29/4/2022

5 Ngô Ngọc Quang 4/7 57,1% Bận việc gia đình

6 Hà Thái Sơn 4/4 100% Bổ nhiệm ngày 29/4/2022

Các nghị quyết, Quyết định

Stt
Số Nghị 

quyết, Quyết 
định

Ngày Nội dung

01 01/NQ-HĐQT 11/01/2022 Hội đồng quản trị họp và lấy ý kiến và thông qua Quyết định về việc bổ nhiệm 
lại Tổng Giám đốc.

02 02/QĐ-HĐQT 11/01/2022 Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân 
bón Miền Nam.

03 03/NQ-HĐQT 15/01/2022 Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau:

04 04/QĐ-HĐQT 15/01/2022 Quyết định giao Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh quý I năm 2022.

05 05/QĐ-HĐQT 15/01/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 
Phân bón Miền Nam.

06 06/NQ-HĐQT 09/3/2022

Hội đồng quản trị họp và thông qua kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội 
Cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 29/4/2022 và ngày đăng ký cuối cùng để 
chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
là ngày 30/3/2022.

07 07/NQ-HĐQT 05/4/2022 Hội đồng quản trị họp và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 
2022.

08 08/QĐ-HĐQT 05/4/2022 Quyết định giao Kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý II năm 2022.

09 09/QĐ-HĐQT 04/4/2022 Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông năm 2022.

10 10/QĐ-HĐQT 05/4/2022 Quyết định thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ.

11 11/NQ-HĐQT 20/4/2022 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2022.

12 12/NQ-HĐQT 25/4/2022 Nghị quyết về việc đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị 
Công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
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Hoạt động của Hội đồng quản trị (tiếp theo)

Các nghị quyết, Quyết định (tiếp theo)

Stt
Số Nghị 

quyết, Quyết 
định

Ngày Nội dung

13 13/NQ-ĐHĐCĐ 29/4/2022

Đại hội đồng cổ đông họp ngày 29/4/2022 thông qua các nội dung chính như 
sau:

• Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021 và 
mục tiêu phương hướng năm 2022;

• Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022;

• Báo cáo tài chính toám tắt năm 2021 đã được kiểm toán;

• Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021;

• Tờ trình kế hoạch sản xuất  kinh doanh và dự kiến chia cổ tức năm 2022, ủy 
quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh thực hiện 
phân phối lợi nhuận năm 2022 vào kỳ họp năm 2023 và quyết định mức tạm 
ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông;

• Tờ trình báo cáo về việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người 
công bố thông tin năm 2021 và mức chi trả năm 2022;

• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

• Tờ trình sửa đổi bổ sung Điểu lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt 
động của Hội đồng quản trị Công ty;

• Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Lê Việt 
Hưng;

• Bầu bổ sung ông Hà Thái Sơn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm 
kỳ 2020-2025.

14 14/QĐ-HĐQT 29/4/2022 Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam 

15 15/QĐ-HĐQT 29/4/2022
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón 
Miền Nam

16 16/NQ-HĐQT 19/5/2022

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021.
Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
Thông qua việc ông Trịnh Quốc Hùng thôi là Người công bố thông tin, giao ông 
Nguyễn Hồng trường là Người công bố thông tin Công ty.

Stt
Số Nghị 

quyết, Quyết 
định

Ngày Nội dung

17 17/QĐ-HĐQT 19/5/2022 Quyết định về việc giao nhiệm vụ Người công bố thông tin Công ty. 

18 18/QĐ-HĐQT 19/5/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty.

19 22/NQ-HĐQT 14/7/2022

Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý III năm 2022.Thông qua báo cáo 
tài chính quý II năm 2022.
Thông qua thang lương, bảng lương, phụ cấp lương thực hiện ngày 01/7/2022.
Thông qua đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về việc xử lý nợ khó đòi.

20 23/QĐ-HĐQT 29/9/2022
Quyết định ban hành danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 
2021-2026.

21 24/QĐ-HĐQT 29/9/2022 Quyết định về việc ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2022.

22 25/QĐ-HĐQT 29/9/2022 Quyết định về việc giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2022. 

23 26/NQ-HĐQT 19/10/2022

Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022.Thông qua Báo cáo 
tài chính quý III năm 2022.
Thông qua Quy chế về mối quan hệ công tác giũa Đảng ủy Công ty với Hội đồng 
Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
Thông qua các Quy chế nội bộ theo nội dung Tờ trình số 1037/TTr-PBMN ngày 
13/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

24 27/QĐ-HĐQT 19/10/2022 Quyết định về việc giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022. 

25 28/QĐ-HĐQT 19/10/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại cán bộ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

26 29/QĐ-HĐQT 19/10/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế về Quản lý, mua sắm vật tư phục vụ sản 
xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

27 30/QĐ-HĐQT 19/10/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế về Quản lý và sử dụng Tài sản cố định Công 
ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

28 31/QĐ-HĐQT 19/10/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ 
phần Phân bón Miền Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác.

29 32/QĐ-HĐQT 19/10/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư Công ty Cổ phần 
Phân bón Miền Nam.

30 33/QĐ-HĐQT 19/10/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý công tác sửa chữa tài sản cố định 
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
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Hoạt động của Hội đồng quản trị (tiếp theo)

Các nghị quyết, Quyết định (tiếp theo)

Stt
Số Nghị 

quyết, Quyết 
định

Ngày Nội dung

31 34/QĐ-HĐQT 19/10/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế Bán hàng Công ty Cổ phần Phân bón Miền 
Nam.

32 35/QĐ-HĐQT 01/11/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động và quản lý điều hành Công ty 
Cổ phần Phân bón Miền Nam.

33 36/NQ-HĐQT 28/12/2022

• Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2023.

• Thông qua thang lương, bảng lương, phụ cấp lương thực hiện từ ngày 
01/01/2023.

• Thông qua việc ban hành định mức tiêu hao vật tư - kỹ thuật cho các sản 
phẩm đặc thù của Công ty theo nội dung Tờ trình 1297/TTr-PBMN ngày 
23/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

34 37/QĐ-HĐQT 28/12/2022
Quyết định phê duyệt dừng vĩnh viễn dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất 
NPK theo công nghệ tạo hạt hơi nước thùng quay công suất 100.000T/N tại Nhà 
máy Phân bón Hiệp Phước 

35 38/QĐ-HĐQT 28/12/2022
Quyết định ban hành định mức tiêu hao vật tư – kỹ thuật cho cá sản phẩm đặc 
thù của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

36 39/QĐ-HĐQT 30/12/2022
Điều chỉnh lương đóng bảo biểm xã hội cho Tổng Giám đốc Công ty đối với ông 
Đặng Tấn Thành 

37 40/QĐ-HĐQT 30/12/2022
Điều chỉnh lương đóng bảo biểm xã hội cho Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với 
ông Vũ Minh Tuấn 

38 41/QĐ-HĐQT 30/12/2022
Điều chỉnh lương đóng bảo biểm xã hội cho Kế toán trưởng Công ty đối với ông 
Đỗ Văn Tuấn 

Ban kiểm soát

STT Thành viên BKS
Số buổi họp BKS 

tham dự
Tỷ lệ tham dự họp

Lý do không tham dự 
họp

1 Phạm Đức Hoài 2/2 100% -

2 Nguyễn Thị Thùy Dương 2/2 100% -

3 Vũ Trịnh Diễm Hồng 2/2 100% -

Hoạt động của Ban kiểm soát

• Ban Kiểm soát được mời và tham dự đây đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được mời tham dự họp 

giao ban hàng tháng của Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để 

đưa ra các đánh giá, nhận xét về hoạt động của Công ty.

• Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

• Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về công tác quản lý, điều hành Công ty.

• Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 và các nội dung khác 

theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

• Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám 

đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

• Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, kế toán; kiểm tra tính chính xác, tính trung 

thực và hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán.

• Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty; thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định.

• Thẩm định báo cáo quản trị Công ty 6 tháng/năm 2022.

• Kiểm tra việc công bố thông tin theo quy định đối với Công ty niêm yết.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Tên Chức vụ
Lương, thưởng, thù lao 

năm 2022 (đồng)

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Quý Chủ tịch HĐQT 72.000.000

Ông Đặng Tấn Thành Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 596.580.659

Ông Trịnh Quốc Hùng Thành viên HĐQT 49.6191.988

Ông Ngô Ngọc Quang Thành viên HĐQT 45.000.000

Ông Hà Thái Sơn Thành viên HĐQT 25.000.000

Ông Lê Việt Hưng Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm ngày 29/04/2022) 25.000.000

Ông Trần Phi Hùng Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm ngày 29/04/2022) 35.000.000

Ban kiểm soát

Ông Phạm Đức Hoài Trưởng Ban kiểm soát 369.616.326

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Thành viên Ban kiểm soát 36.000.000

Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng Thành viên Ban kiểm soát 182.659.357

Ban điều hành

Ông Đặng Tấn Thành Tổng Giám đốc (đã nêu ở trên)

Ông Vũ Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 420.601.998

Ông Trần Hữu Cuông Phó Tổng Giám đốc (đã miễn nhiệm ngày 30/12/2021 15.000.000

Ông Đỗ Văn Tuấn Kế Toán Trưởng 405.125.848

Hợp đồng hoặc giao dịch với bên có liên quan

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến 
người nội bộ

Không phát sinh trong năm 2022.

STT Tên tổ chức
Giá trị giao 

dịch
Căn chứ theo Quyết định/ Nghị 

quyết

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1 Công ty TNHH Hóa chất Chất Hóa dẻo Vina 3.948.049.931

2 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ 78.736.650.000

3 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam 8.126.069.000

4 Công ty Cổ phần DAP số 2 – VINACHEM 16.259.015

Thu nhập khác từ cung cấp điện, nước, chỗ neo tàu

5 Công ty TNHH Hóa chất Chất Hóa dẻo VINA -

Mua hàng hóa, dịch vụ

6 Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 84.672.767.721

7 Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình 154.772.500.000

8 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 16.000.000.000

9 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ 5.376.226.455

10 Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam 4.765.352

11 Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM 50.003.881.226

12 Công ty Cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que Hàn 92.381.000

13 Công ty Cổ phần Bột giặt Net 14.526.000

14 Công ty Cổ phần DAP số 2 – VINACHEM 123.578.400.000

15 Công ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình 8.358.500.000

16 Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa chất 30.000.000

Doanh thu tài chính – Lãi bán hàng trả chậm

17 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ 1.217.202.990

Doanh thu tài chính – cổ tức được chia

18 Công ty TNHH Hóa chất Chất Hóa dẻo VINA 4.782.015.000

Chia cổ tức

19 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 6.231.762.600
Số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 
của ĐHĐCĐ
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Đánh giá việc thực hiện 
các quy định về quản trị Công ty
Công ty luôn chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị Công ty như:

• Luật, Nghị định, Thông tư và Quy định về quản trị công ty, về hướng dẫn về công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán.

• Các văn bản Luật có liên quan khác.

Công ty đã cụ thể hóa các quy định về quản trị tại các quy định nội bộ bao gồm: Điều lệ hoạt động, Quy chế 

nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

Công ty luôn tôn trọng quyền của cổ đông thông qua việc công bố thông tin chính xác và kịp thời.

8079



06

Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán
Báo cáo tài chính được kiểm toán 
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG TẤN THÀNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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