
 

C«ng ty cæ phÇn diªm thèng nhÊt 

     

   Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

  

     §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc.            Hà Nội, Ngày 01 tháng 06 năm 2020 
                        

 Hµ Néi, ngµy  01  .th¸ng  6  n¨m 2020. 

  

  

                     Hội đồng quản trị công ty cổ phần Diêm Thống Nhất xin gửi tới Quý 

cổ đông báo cáo gồm các phần sau: 

- Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của công ty năm 2019; 

- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc  năm 2019; 

- Các hoạt động của HĐQT  năm 2019; 

- Kế hoạch định hướng của HĐQT năm 2020. 

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 

 

Phần một 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 

 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH,CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÔNG TY 

 

1/. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 

          Năm 2019, là một năm có nhiều biến động và khó khăn do nhiều nguyên 

nhân mà chủ yếu là sản phẩm Diêm giảm gần 30 triệu bao. Điều đó cho thấy yếu 

tố nhu cầu sử dụng sản phẩm hạn chế do không tiện lợi như những sản phẩm sinh 

lửa khác . Máy móc thiết bị sản xuất Diêm đã cũ, lạc hậu, năng suất thấp vì vậy 

chất lượng diêm không đảm bảo, tiêu hao vật tư lớn cùng với nguồn cung gỗ bồ 

đề cho sản xuất diêm đã cạn kiệt nếu duy trì sản xuất diêm sẽ không hiệu quả. So 

với việc sản xuất trong nước và nhập khẩu thì nguồn diêm nhập khẩu tại các nước 

như Ấn Độ, Indonesia sẽ đảm bảo chất lượng và hiệu quả hơn.  

          Sản phẩm bao bì sụt giảm 20% so với năm trước, các Doanh nghiệp sản 

xuất bao bì mở ra nhiều, năng lực sản xuất lớn tạo ra sự cạnh tranh về chất lượng 

và giá cả giữa các nhà cung cấp.  

         Sản phẩm Bật lửa sau 6 năm có mặt trên thị trường đã có sự tăng trưởng rõ 

rệt cả về  chất và lượng, giá cả hợp lý đã được khách hàng tin dùng; số lượng bán 

hàng cả năm đạt 17 triệu chiếc đạt 85% so với Kế hoạch và đạt 118% so với năm 

2018.  

        Duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà xưởng, dịch vụ quảng 

cáo cũng như kinh doanh thương mại Bật lửa Thống Nhất – Cricket và vật tư 

nguyên liệu… nhằm tăng nguồn thu cho Công ty. 

      Xác định được diễn biến của thị trường diêm, Công ty đã tập trung đầu tư cho 

việc mở thị trường tiêu thụ Bật lửa, khai thác thêm các khách hàng Bao bì cùng 

với các lợi thế về uy tín thương hiệu, hệ thống bán hàng, quan hệ đối tác và kinh 

nghiệm quản lý điều hành cùng các điều kiện về mặt bằng sản xuất, về vốn sẽ là 

tiền đề để công ty nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 

2/. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG 

GIÁM ĐỐC. 

           HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ chủ 

chốt trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Công ty .  



           Để có được kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi 

của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, xí nghiệp. Với tất cả năng lực, sự đoàn 

kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị . Các quyết sách của 

Hội đồng quản trị đều được  triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.  

           Kết quả đạt được trên đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối 

tác, khách hàng và cổ đông. Ban TGĐ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo 

được hiệu ứng làm việc  trong toàn Công ty. Hội đồng quản trị tin tưởng với các 

giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, 

sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Công  ty sẽ vượt qua khó khăn để 

đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước mở 

và phát triển các thị trường mới, các khách hàng khó tính trong nước, trong bối 

cảnh còn nhiều khó khăn .  

3/. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Để đạt được thành quả như đã trình bày, Hội đồng Quản trị đã phân công 

nhiệm vụ cụ  thể đến từng thành viên và đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình 

trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Tổ chức 7 phiên họp 

thường kỳ và bất thường để xem xét đánh giá , thông qua các quyết định tập 

trung vào những lĩnh vực trọng tâm về sản xuất, từng bước điều hành hoạt động 

của Công ty theo đúng định hướng phát triển nhằm hoàn thành cơ bản kế hoạch 

kinh doanh năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. 

Định kỳ hàng Quý theo quy định, tại những phiên họp Hội đồng Quản trị 

nghe các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa 

ra những chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng ban Tổng Giám đốc nghiên cứu tìm ra 

những giải pháp phát triển cho Công ty. Ngoài ra còn tổ chức các phiên họp bất 

thường theo tình hình thực tế để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng Quản trị. 

Trong các phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ, có 

phiên có sự tham dự của thành viên ban kiểm soát, các quyết định thông qua tại 

phiên họp đều nhận được sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được 

triển khai thực hiện với hiệu quả cao vì quyền lợi của Cổ đông và người lao động 

Công ty. 

Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:  

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2019; 

- Thông qua việc vay vốn từ các ngân hàng thương mại để bổ sung vốn cho 

kinh doanh; 

- Thông qua nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; 

- Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11 năm 

2019 với các nội dung chính như Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DTN 

trên thị trường UpCom; Dừng sản xuất Diêm chuyển sang đặt hàng các 

đối tác sản xuất theo yêu cầu; Sử dụng quỹ dự phòng tài chính để giải 

quyết chế độ cho người lao động bị mất việc làm; 

 Chi phí cho hoạt động của HĐQT trong năm 2019  bao gồm: 

- Thù lao trả cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát với tổng mức chi 

180 triệu đồng. Mức chi này đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị tại 

cuộc họp Đại hội cổ đông ngày 22/4/2019. 



- Tiền thưởng cuối năm cho các thành viên HĐQT và BKS:  Tổng số 75 

triệu đồng. 

Ngoài các khoản thù lao và tiền thưởng nói trên, HĐQT và BKS không có 

khoản chi hoặc lợi ích nào thêm. 

4/. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 

2020 

        Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm qua, HĐQT Công ty định 

hướng tiếp tục giữ vững hoạt động sản  xuất, chủ động tích cực  tìm kiếm các cơ 

hội đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh doanh . 

        Tại mỗi mảng hoạt động, Hội đồng Quản trị phân công các thành viên tăng 

cường giám sát, chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an 

toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.  

        Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, 

phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị 

nhân sự, áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm 

soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ 

môi trường, an toàn lao động.  

Phần hai 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019, KẾ 

HOẠCH NĂM 2020 

1/. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƢ NĂM 2019 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019, ngay sau đại hội, 

Ban lãnh đạo công ty đứng đầu là Tổng giám đốc đã khẩn trương triển khai các 

bước công việc, cụ thể hoá các phương hướng, biện pháp đã biểu quyết trong đại 

hội để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đã 

giao cho. Cụ thể như sau : 

+ Sản phẩm diêm nội địa và quảng cáo đạt 70 triệu bao/76 triệu bao kế 

hoạch = 91% so với Nghị quyết ĐH,  bằng 70%  và giảm 30 triệu bao so cùng kỳ.  

+ Lượng bao bì đạt 3,8 triệu m
2
/4,2 triệu m

2
 kế hoạch = 93% nghị quyết 

ĐH, bằng 85% và giảm 650 nghìn m
2
 so với cùng kỳ. Công ty vẫn duy trì được 

số khách hàng truyền thống kết hợp với việc khai thác thêm nhiều khách hàng 

mới, nhiều đơn hàng lớn hơn. Nhưng do sự biến động về giá nguyên liệu và sự 

khan hiếm nguồn cung nên công ty cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. 

+ Bật lửa Thống Nhất, bước sang năm thứ 6 có mặt trên thị trường với mẫu 

mã và chất lượng được khách hàng tin dùng cộng với việc áp dụng tổng hợp các 

công cụ quảng cáo, các phương thức bán hàng, các kênh bán hàng nên số lượng 

tiêu thụ cả năm đạt trên 17 triệu chiếc = 85% Nghị quyết ĐH đề ra, bằng 116% 

và tăng 2,5 triệu chiếc so với cùng kỳ. Tuy vậy, trong thị trường bật lửa thì thị 

phần của bật lửa Thống nhất vẫn chiếm tỷ trọng  khiêm tốn.  

Tổng doanh thu năm 2019 đạt  132 tỷ đồng/113 tỷ đồng kế hoạch  = 117% 

so với nghị quyết ĐH do trong năm Công ty có kinh doanh thương mại các loại 

giấy dùng cho sản xuất bao bì với doanh thu hơn 29 tỷ đồng. 

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được phản ánh qua các chỉ tiêu 

sau : 



+ Các khoản nộp ngân sách nhà nước : 8,5 tỷ đồng bằng 100%  kế hoạch. 

+ Thu nhập bình quân CNV đạt 9 triệu đồng/người/th, bằng 100% nghị 

quyết ĐH 

+ Lợi nhuận thực hiện 1,15 tỷ đồng bằng 58 % so với nghị quyết đề ra và 

cổ tức tạm ứng 3,5%/năm. 

*Việc thực hiện các nội dung và tiến độ đầu tư các hạng mục công trình 

XDCB năm 2019 : 

Các hạng mục đầu tư hoàn thành trong năm 2019 bao gồm : 

- M¸y in bËt löa : 125 tr  ®ång 

- Khu«n Ðp th©n bËt löa c¬ : 125  tr ®ång 

- ThiÕt bÞ phôc vô s¶n v¨n phßng ( m¸y Foto )  : 36 triÖu ®ång 

- Tæng møc ®Çu tƣ 2019 : 286 tr/1 tû ®ång kÕ ho¹ch = 28,6%  kÕ 

ho¹ch n¨m    

- Nguån vèn thùc hiÖn :  b»ng nguån vèn chñ së h÷u. 

 

 2/. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƢ  NĂM 2020 

2.1. Mục tiêu cơ bản của năm kế hoạch 2020 : 

Công ty vẫn giữ mục tiêu đã được xác định trong giai đoạn 2016 – 2020 

bao gồm sản xuất kinh doanh theo 3 nhóm sản phẩm cơ bản : 

 + Nhãm c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt gåm : Bao b× vµ bËt lửa Thèng NhÊt  

 + Nhãm c¸c s¶n phÈm dÞch vô gåm : dÞch vô cho thuª nhµ xưởng, dÞch vô 

cung cÊp lao vô kÌm theo nhµ xưởng. 

 + Nhãm c¸c s¶n phÈm kinh doanh thương m¹i như : Diªm tiªu dïng, bËt 

lửa Thèng NhÊt - Criket  nhËp khÈu trực tiÕp tõ Malaysia, các loại vật tư nguyên 

liệu như giấy, hóa chất,.v.v... 

          Sau h¬n 60 n¨m s¶n xuÊt s¶n phÈm Diªm truyÒn thèng, ®Õn nay nhu cÇu vÒ 

s¶n phÈm ®· kh«ng cßn nhiÒu, thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®· cò vµ l¹c hËu, n¨ng suÊt thÊp, 

chÊt lượng kh«ng duy tr× được như những năm trước, thªm vµo ®ã lµ nguån cung 

gç bå ®Ò cho s¶n xuÊt diªm ®· rÊt c¹n kiÖt. So víi nguån diªm nÕu được nhËp 

khÈu từ c¸c nước Ên §é, Indonexia sÏ ®¶m b¶o chÊt lượng vµ hiÖu qu¶ h¬n rÊt 

nhiÒu.  

 Cơ hội từ c¸c hiÖp ®Þnh thương m¹i mµ Nhµ nước ký kÕt víi c¸c ®èi t¸c 

còng më ra hướng thuËn lîi h¬n ®èi víi mÆt hµng diªm được nhËp khÈu tõ Ên §é 

vÒ ViÖt Nam víi mức ưu ®·i thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0%. §©y lµ thêi ®iÓm phï 

hîp víi bèi c¶nh cña c«ng ty vµ còng lµ thuËn lîi nhÊt ®Ó c«ng ty quyÕt ®Þnh 

chÊm dứt viÖc s¶n xuÊt diªm sau h¬n 63 n¨m x©y dựng vµ ph¸t triÓn. Tuy vËy, 

viÖc kinh doanh s¶n phÈm nµy vÉn được duy tr× vµ Nh·n hiÖu, thương hiÖu Thèng 

NhÊt víi h×nh ¶nh “ Chim Bå C©u tr¾ng” vÉn g¾n liÒn víi bao diªm mµ c«ng ty lµ 

nhµ ph©n phèi duy nhÊt t¹i thÞ trường ViÖt Nam. 

2.2.  Những tác động của môi trƣờng kinh doanh ảnh hƣởng đến hoạt động 

của công ty  trong năm 2020 : 

           Năm 2020, ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 đã làm chậm lại mọi hoạt 

động của kinh tế, xã hội thậm chí có ngành tê liệt hoàn toàn trong khoảng thời 

gian dài đến 6 tháng, và sự trở lại gặp vô vàn khó khăn từ nhu cầu cho đến lao 

động,...Sản phẩm của Công ty cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng trực tiếp từ 

đại dịch đến việc bố trí lao động và từ sự suy giảm sức mua của thị trường. Trong 

kỳ, Công ty đã phải bố trí giãn cách sản xuất bằng giảm ngày làm, giảm lượng 

lao động trong 1 ca sản xuất,... 



 Lượng tiªu thô diªm sÏ diÔn tiÕn theo ®µ gi¶m dÇn trong khi bËt löa Thèng 

NhÊt vÉn ph¶i rÊt nç lực trong kh©u bao phñ ®Ó chiÕm lÜnh nhiÒu thÞ phÇn míi vµ 

c¹nh tranh víi c¸c dßng bËt löa phÈm cÊp thÊp ®· lµm chủ nhiÒu vïng thÞ trêng 

trong nhiÒu n¨m.  

ViÖc më réng kinh doanh thương m¹i c¸c mÆt hµng (trong ®ã cã mÆt hµng 

diªm chuyÓn tõ s¶n xuÊt sang nhËp khÈu ) vµ kÕ ho¹ch ®Çu tư tiÕp theo cÇn mét 

lượng vèn lưu ®éng lín h¬n, ®ñ ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng sÏ lµm cho chi phÝ sử dụng 

vèn t¨ng cao h¬n vµ cÇn khai th¸c thªm nhiÒu nguån huy ®éng vèn míi. 

 Tuy vËy, víi c¸c lîi thÕ vÒ uy tÝn thương hiÖu, hÖ thèng b¸n hµng, quan hÖ 

®èi t¸c vµ kinh nghiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh trong qu¸ khứ sÏ lµ tiÒn ®Ò ®Ó C«ng ty 

nç lực thực hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2020. 

2.3. Dự kiến các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2020: 

Trên cơ sở vận dụng các lợi thế về năng lực sản xuất hiện có và khả năng 

tham gia vào thị trường. Từ các thuận lợi và khó khăn trên, kế hoạch SXKD năm 

2020 được xác định theo mục tiêu trên và cần đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau : 

Về sản lượng các sản phẩm : 
  Diêm  các loại:   62.000 kiện         

       Bật lửa sản xuất :  20  triệu chiếc và 350.000 chiếc nhập khẩu 
           Bao bì carton :  3.600.000 m

2
   

Tổng doanh thu : 150  tỷ  đồng. 
Lãi thực hiện :2,5  tỷ  đồng 
Cổ tức từ 7-8%  
Tổng nộp ngân sách Nhà nước : 9  tỷ  đồng 
Thu nhập bình quân CNVC : 10triệu đ/ người/tháng 
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 2 tỷ  đồng 

4. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN : 

 Để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trên, trong điều 

kiện thực tế tại công ty và tình hình thị trường trong năm tới vẫn còn gặp nhiều 

khó khăn, Công ty sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp chính như sau : 

4.1. Các giải pháp trong kinh doanh – thị trƣờng: 

 - Hoàn thiện chính sách bán hàng đối với các sản phẩm diêm và bật lửa. 

Nghiên cứu điều chỉnh giá bán sản phẩm khi thuận lợi để có nguồn lực đầu tư lại 

cho công tác xúc tiến bán hàng và giới thiệu sản phẩm.   

 - Tổ chức lại đội ngũ bán hàng trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có để đảm 

đương việc tiêu thụ 3 dòng sản phẩm diêm, bao bì và mở rộng thị trường bật lửa. 

 - Đối với sản phẩm bao bì, điều chỉnh giá linh hoạt theo diễn biến giá 

nguyên liệu với tiêu trí đảm bảo hài hoà các lợi ích của nhà sản xuất và nhà cung 

cấp. 

 - Khai thác tối đa diện tích các nhà xưởng và sử dụng chúng một cách hiệu 

quả nhất.  

 - Tận dụng các lợi thế về vốn, về kinh nghiệm để làm dịch vụ thương mại 

nếu phù hợp. 

4.2. Các giải pháp trong tổ chức sản xuất và công nghệ : 

- QuyÕt ®Þnh chÊm dứt viÖc s¶n xuÊt diªm t¹i c«ng ty, s¾p xÕp l¹i lao ®éng 

s¶n xuÊt ë c¸c bé phËn theo kÕ ho¹ch n¨m. TËp trung s¶n xuÊt bao b× vµ bËt löa 

víi ®Þnh hướng s¶n xuÊt bao b× lùa chän kh¸ch hµng vµ mức s¶n lượng phï hîp 

víi n¨ng lực s¶n xuÊt. S¶n xuÊt bËt lửa ®ång thêi 3 lo¹i bËt lửa c¬ Thèng NhÊt, 

Lucky vµ bËt lửa ®iÖn víi tæng s¶n lượng 20 triÖu chiÕc/n¨m.  



- S¾p xÕp l¹i m« h×nh tæ chức s¶n xuÊt t¹i c«ng ty theo hướng gi¶m ®Çu 

mèi c¸c phßng ban, s¸p nhËp c¸c bé phËn cßn Ýt chøc n¨ng qui vÒ mét ®Çu mèi ®Ó 

tiÖn cho viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt. Hoµn thiÖn ®Þnh mức lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn 

lương theo hướng khuyÕn khÝch người lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt, t¨ng giê lµm hữu 

Ých ®Ó t¨ng tiÒn lương vµ thu nhËp.  

- Duy trì  hÖ thèng qu¶n lý chÊt lượng theo tiªu chuÈn ISO 9001-2008. T¹o 

uy tÝn cho c¸c s¶n phÈm khi tham gia vµo thÞ trường vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña 

c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh. 

     4.3. Kế hoạch và tiến độ đầu tƣ năm 2020: 

Kế hoạch năm 2020 ®Çu tư chñ yÕu bæ xung thªm thiÕt bÞ nh»m t¨ng n¨ng lực s¶n 

xuÊt vµ n©ng cao chÊt lượng ®èi víi s¶n phÈm bật lửa. Cụ thể : 
             

TT TÊN HẠNG MỤC GIÁ TRỊ ĐẦU 

TƢ ( tr.đồng) 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

1 M¸y hµn siªu ©m BL Lucky 400 QuÝ 1/2020 

2 M¸y l¾p bËt lửa ®iÖn 400 QuÝ 2/2020 

3 Xe n©ng hµng 200 QuÝ 1/2020 

4 Xe b¸n t¶i 700 QuÝ 3/2020 

5 Dự phßng 300  

 Céng 2.000  

   

       - Nguồn vốn thực hiện : cân đối từ nguồn khấu hao cơ bản và vay ngân hàng. 

 
Kính thưa Đại hội ! 

Trên đây tôi vừa trình bày những nội dung báo cáo kết quả SXKD – đầu tư 

năm 2019 và định hướng kế hoạch SXKD đầu tư năm 2020. Tại đại hội này, 
chúng ta sẽ thảo luận, thông qua các mục tiêu cần đạt được trong năm 2020. ĐH 
cũng sẽ giao cho HĐQT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD, đầu tư đúng 

hướng và giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiện thực hóa các mục tiêu đã định. 
Thay mặt HĐQT, tôi xin cám ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các Quí Cổ đông 

trong nhiều năm qua và để các định hướng cũng như mục tiêu trong kế hoạch 

sản xuất kinh doanh trên thành hiện thực, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng 
góp của các quí vị Cổ đông cũng như sự ủng hộ sử dụng các sản phẩm của công 
ty, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đặt ra trong năm 2020 . 

                                           Xin trân trọng cảm ơn ! 
                                                                         

                                                                 TM/.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                CHỦ TỊCH 

                                                                                                      
                                                                              (Nguyễn Hưng) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

C«ng ty cæ phÇn diªm thèng nhÊt 

 

 

   Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

     §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc. 

                        

               Hµ Néi, ngµy 01 .th¸ng  6  n¨m 2020. 

  

B¸o c¸o tµi chÝnh ®· kiÓm to¸n n¨m 2019 

 

KÝnh tr×nh: §¹i héi ®ång cæ ®«ng c«ng ty cp diªm thèng nhÊt 

I./. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty. 

 C«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt hiÖn ®ang ho¹t ®éng theo GiÊy chøng nhËn 

®¨ng ký kinh doanh sè 0103000719 ngµy 02/01/2002, thay ®æi lÇn bÈy ngµy 14/3/2017 

do Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t Thµnh phè Hµ Néi cÊp. 

Vèn §iÒu lÖ: 22.000.000.000 ®ång. 

 C¸c thµnh viªn H§QT vµ Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty cho kú ho¹t ®éng tõ 

ngµy 01/01/2019 ®Õn 31/12/2019 gåm: 

C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ: 

1.  ¤ng NguyÔn Hng Chñ tÞch 

2. ¤ng Hoµng Tïng Uû viªn 

3.  ¤ng Nguyễn Văn Kiêm Uû viªn.   

4.  Bµ Ng« ThÞ H»ng. Uû viªn 

5.  Bµ NguyÔn ThÞ BÝch H¹nh Uû viªn 

 

Ban tổng gi¸m ®èc và kế toán trƣởng: 

1.  ¤ng NguyÔn Hng Tæng Gi¸m ®èc 

2.  ¤ng Hoµng Tïng Phã Tæng G§ 

3.  ¤ng NguyÔn V¨n Kiªm Phã Tæng G§ 

4.  Bµ Ng« ThÞ H»ng KÕ to¸n trëng 

 Ban tổng Gi¸m ®èc C«ng ty kh¼ng ®Þnh r»ng, theo nhËn ®Þnh cña Ban Gi¸m ®èc, 

trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu, kh«ng cã sù kiÖn bÊt thêng nµo x¶y ra sau ngµy kho¸ sæ 

kÕ to¸n lµm ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cÇn thiÕt ph¶i 

®iÒu chØnh hoÆc tr×nh bµy trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh 2019. 

 Ban tổng Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o r»ng sæ kÕ to¸n ®îc ghi chÐp mét 

c¸ch phï hîp, ®Çy ®ñ ®Ó ph¶n ¸nh hîp lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty t¹i bÊt kú thêi 

®iÓm nµo vµ ®¶m b¶o r»ng B¸o c¸o tµi chÝnh tu©n thñ c¸c ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam, 

HÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam vµ c¸c Quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan. Ban tổng Gi¸m ®èc 

còng chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o an toµn cho tµi s¶n cña C«ng ty vµ v× vËy thùc hiÖn c¸c 

biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ng¨n chÆn vµ ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi gian lËn vµ sai ph¹m kh¸c. 



 

II./. B¸o c¸o cho n¨m tµi chÝnh 2019 ®· ®îc kiÓm to¸n bëi C«ng ty TNHH KiÓm 

to¸n vµ t vÊn UHY bao gåm: 

-  B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i ngµy 31/12/2019. 

-  B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2019 

 - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ n¨m 2019. 

 - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh 2019 . 

 

C¸c B¸o c¸o trªn ®· ®îc lËp ngµy 30/3/2020. Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt 

Nam. Theo ý kiÕn cña C«ng ty kiÓm to¸n, xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu, B¸o c¸o tµi 

chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt cho n¨m tµi chÝnh 2019: 

(a)  §· ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i ngµy 

31/12/2019, còng nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c luång lu 

chuyÓn tiÒn tÖ trong n¨m tµi chÝnh kÕt thóc cïng ngµy.  

(b) Phï hîp víi ChuÈn mùc vµ ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh còng nh 

c¸c quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan.  

Toµn v¨n B¸o c¸o tài chÝnh ®· kiÓm to¸n ®îc C«ng ty ®¨ng t¶i trªn website: 

http://www.diemthongnhat.com.vn  tõ ngµy 30/3/2019. 

Xin kÝnh tr×nh §¹i héi th«ng qua ! 

 

                                                                                        TM. Héi ®ång qu¶n trÞ 

                         Chñ tÞch 

                                                                                                              (ký, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

                                                           NguyÔn Hng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 48,069,840,941 43,942,431,526

I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 3,792,480,835 13,351,380,065

1. Tiền 3,792,480,835 7351380065

2, Các khoản tương đương tiền 6000000000

II. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 25,381,268,307 20,686,487,097

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 21,436,586,786 16967935881

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 2,768,717,500 3167576741

6. Phải thu ngắn hạn khác 1,311,750,940 838626787

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) (135,786,919) -287652312

IV. Hàng tồn kho 18,827,355,633 9,791,484,364

1. Hàng tồn kho 18,827,355,633 9791484364

V. Tài sản ngắn hạn khác 68,736,166 113,080,000

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 68,736,166 113080000

2. Thuế GTGT được khấu trừ

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 18,703,696,895 15,863,544,796

I. Các khoản phải thu dài hạn

II. Tài sản cố định 9,532,400,441 6,878,681,401

1. Tài sản cố định hữu hình 9,532,400,441 6878681401

- Nguyên giá 41,291,345,139 40712799670

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (31,758,944,698) -33837118269

III. Bất động sản đầu tƣ 41,444,183 8,288,795

- Nguyên giá 1,745,042,927 1745042927

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (1,703,598,744) -1736754132

IV. Tài sản dở dang dài hạn 8,928,782,350 8,928,782,350

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 8,928,782,350 8928782350

V. Đầu tƣ tài chính dài hạn

VI. Tài sản dài hạn khác 201,069,921 47,792,250

1. Chi phí trả trước dài hạn 201,069,921 47792250

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 66,773,537,836 59,805,976,322

Sè liÖu  B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i ngµy31/12/2019

 ( ®· ®îc kiÓm to¸n bëi c«ng ty TNHH kiÓm to¸n và tư vấn UHY)

 



 
 
 

NGUỒN VỐN

C - NỢ PHẢI TRẢ 37,091,670,422 32,394,451,415

I. Nợ ngắn hạn 37,091,670,422 32,394,451,415

1. Phải trả người bán ngắn hạn 11,055,655,965 11498776845

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 568,635,923 19662009

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 684,884,577 320332409

4. Phải trả người lao động 5,506,254,969 4921085612

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 250,239,660 330058140

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 113,681,818 68181819

9. Phải trả ngắn hạn khác 12,057,107,471 6156181328

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 5,956,388,775 9053065034

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 898,821,264 27108219

II. Nợ dài hạn

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 29,681,867,414 27,411,524,907

I. Vốn chủ sở hữu 29,681,867,414 27,411,524,907

1. Vốn góp của chủ sở hữu 22,000,000,000 22000000000

 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 22,000,000,000 22000000000

2. Thặng dư vốn cổ phần 410,000,000 410000000

8. Quỹ đầu tư phát triển 5,392,635,752 4165191793

9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,879,231,662 836333114

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 

400)
66,773,537,836 59,805,976,322

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

§¬n vÞ tÝnh: VND

ChØ tiªu  N¨m 2018  N¨m 2019 

1.  Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 122,640,874,013  137,361,213,934  

2.  C¸c kho¶n gi¶m trõ 4,483,622,482      4,720,623,984      

3.  Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp d/vô 118,157,251,531  132,640,589,950  

4.  Gi¸ vèn hµng b¸n 98,532,050,008    113,474,226,054  

5.  Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 19,625,201,523    19,166,363,896    

6.  Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 88,713,783           20,408,098           

7.  Chi phÝ tµi chÝnh 427,685,834         419,683,084         

8.  Chi phÝ b¸n hµng 7,892,381,826      7,079,210,481      

9.  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8,645,255,314      10,576,591,003    

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 2,748,592,332      1,111,287,426      

11. Thu nhËp kh¸c -                        87,553,694           

12. Chi phÝ kh¸c 51,300                   48,000,556           

13. Lîi nhuËn kh¸c (51,300)                 39,553,138           

14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ 2,748,541,032      1,150,840,564      

15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 479,624,126         254,463,748         

16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i -                        -                        

19. Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN 2,268,916,906      896,376,816         

20. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 928                        367                        

Sè liÖu t¹i B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh

N¨m 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C«ng ty cæ phÇn diªm thèng nhÊt 

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc. 

  

Hµ Néi, ngµy 01  th¸ng  6  n¨m 2020 

Tê tr×nh  

Thï lao héi ®ång qu¶n trÞ, ban kiÓm so¸t n¨m 2019 

dù chi n¨m 2020. 

 

KÝnh tr×nh: §¹i héi ®ång cæ ®«ng c«ng ty cp diªm thèng nhÊt 

- C¨n cứ §iÒu lÖ C«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt. 

- C¨n cứ NghÞ quyÕt §¹i héi cæ ®«ng ngµy 22/4/2019. 

- C¨n cứ kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD n¨m 2019 ®· được kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh bëi 

C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ tư vÊn UHY. 

 C«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt xin b¸o c¸o thï lao Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban 

kiÓm so¸t n¨m 2019 vµ dự kiÕn møc thï lao n¨m 2020 nh sau:   
 

N¨m 2019. 

Tæng mức chi thï lao H§QT, BKS n¨m 2019 lµ 180.000.000  ®ång. 

Víi møc chi hµng th¸ng nh sau: 

- Chñ tÞch H§QT: 3.000.000 ®ång. 

- Uû viªn H§QT: 2.000.000 ®ång. 

- Trưởng Ban kiÓm so¸t: 2.000.000 ®ång. 

- KiÓm so¸t viªn: 1.000.000 ®ång. 
 

N¨m 2020: 

 Với đánh giá về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2020 còn nhiều khó khăn 

như đã trình bày trước Đại hội. Để động viên tinh thần làm việc của các thành viên 

đồng thời chia sẻ khó khăn cùng công ty, H§QT c«ng ty dù kiÕn møc chi  n¨m 2020 

gi÷ nguyªn møc nh n¨m 2019. Cô thÓ: 

- Chñ tÞch H§QT: 3.000.000 ®ång. 

- Uû viªn H§QT: 2.000.000 ®ång. 

- Trưởng Ban kiÓm so¸t: 2.000.000 ®ång. 

- KiÓm so¸t viªn: 1.000.000 ®ång. 

     Tæng møc dự chi thï lao cho  n¨m  2020 lµ: 180.000.000 ®ång. 

 

Xin kÝnh tr×nh §¹i héi ./. 

 

         TM. Héi ®ång qu¶n trÞ

                         Chñ tÞch 

                                                                                                           ( ký, đóng dấu) 
 

                                                                 NguyÔn Hng 

 
  

 

 



 

  

C«ng ty cæ phÇn diªm thèng nhÊt Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc. 

 
 Hµ Néi, ngµy  01 .th¸ng  6  n¨m 2020. 

 

Tê tr×nh 

Ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch qòi n¨m 2019 

 
 

KÝnh tr×nh: §¹i héi ®ång cæ ®«ng c«ng ty cp diªm thèng nhÊt 
  

C¨n cứ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2019  ®· đƣợc kiÓm to¸n bëi C«ng 

ty TNHH kiÓm to¸n và tƣ vấn UHY . 

 Héi ®ång qu¶n trÞ kÝnh tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua phương ¸n ph©n 

phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp c¸c quÜ n¨m 2019 như sau: 

I./ KÕt qu¶ kinh doanh 2019  

1. Tæng doanh thu vµ c¸c kho¶n thu nhËp 132.748.551.745 

2. Gi¸ vèn hµng b¸n vµ chi phÝ 131.597.711.178 

3. Lîi nhuËn trước thuÕ TNDN 1.150.840.564 

4. ThuÕ TNDN ph¶i nép              254.463.748  

5. Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN 896.376.816 

6. C¸c kho¶n chi trước Ph©n phèi  0 

II./ §iÒu chØnh sè dƣ lîi nhuËn chƣa ph©n phèi 2018 

- Sè dư theo b¸o c¸o quyÕt to¸n 2018  

- Chªnh lÖch gi¶m do quyÕt to¸n thuÕ   

- §· chia cæ tức n¨m 2018 theo NQ §HC§   

- Sè dư chuyÓn sang n¨m 2019  

III/. Ph©n phèi lîi nhuËn              

 

1.915.669.456 

36.437.794 

1.760.000.000 

119.231.662 

1. TrÝch quÜ c«ng ty  

  -  TrÝch quÜ §Çu tư ph¸t triÓn 

 - TrÝch quü khen thưởng, phóc lîi 

89.637.682 

89.637.682 

2.Lîi nhuËn được chia 

  - LN năm trước 

  - LN năm nay 

836.333.114 

119.231.663 

717.101.452 

3. Tr¶ l·i cæ ®«ng  

3.1.Gi¸ trÞ vèn cæ ®«ng t¹i ngµy 31/12/2018 22.000.000.000 

3.2. Tû lÖ chia cæ tức t¹m tÝnh 3,5% 

3.3. Tæng sè cæ tức  770.000.000 

Xin kÝnh tr×nh §¹i héi xem xÐt vµ th«ng qua./. 
        

                                                                                       TM. Héi ®ång qu¶n trÞ 

                                  Chñ tÞch 
                 (Ký, đóng dấu) 

          
Nguyễn Hưng 
 



 

 

C«ng ty cæ phÇn diªm thèng nhÊt 

 

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc. 

 
 Hµ Néi, ngµy 01  th¸ng  6  n¨m 2020. 

 

TỜ TRÌNH 
 PH£ chuÈn chøc danh chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ 

Kiªm tæng gi¸m ®èc  

 
 

KÝnh tr×nh: §¹i héi ®ång cæ ®«ng c«ng ty cp diªm thèng nhÊt 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006. 

 

- Căn cứ Nghị định số 71/NĐ-C P ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn 

về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. 

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất. 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất xin kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020 : 

 

Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất kiêm 

chức danh Tổng giám đốc công ty . 

 

Thời hạn: Giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021. 

 

Quyền hạn, nhiệm vụ của Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định tại Điều 

lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. 

 

                               Xin kính trình Đại hội xem xÐt vµ th«ng qua./. 
 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                  Chủ tịch 

       ( ký, đóng dấu) 

  

                          Nguyễn Hƣng 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C«ng ty cæ phÇn diªm thèng nhÊt 

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc. 

 
 Hµ Néi, ngµy 01  th¸ng  6  n¨m 2020. 

 

TỜ TRÌNH 
V.V SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY 

  
 

KÝnh tr×nh: §¹i héi ®ång cæ ®«ng c«ng ty cp diªm thèng nhÊt 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006. 

 

- Căn cứ Nghị định số 71/NĐ-C P ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn 

về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. 

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất. 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất xin kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020 : 
 

Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty gồm những điều sau: 

Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 

Điều 39: Phân phối lợi nhuận 

Điều 43: Báo cáo tài chính năm. 

 

               Xin kính trình Đại hội xem xÐt vµ th«ng qua./. 
 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                  Chủ tịch 

       ( ký, đóng dấu) 

  

 

                           Nguyễn Hƣng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C«ng ty cæ phÇn diªm thèng nhÊt 

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc. 

 
 Hµ Néi, ngµy 01  th¸ng  6  n¨m 2020. 

 

TỜ TRÌNH 
V/V KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2020  

 
 

KÝnh tr×nh: §¹i héi ®ång cæ ®«ng c«ng ty cp diªm thèng nhÊt 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013; 

 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006và các Nghị định, thông tư hướng 

dẫn Luật; 

 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất. 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất xin kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty 

năm 2020 bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cho cổ đông chiến 

lược, cụ thể như sau: 

 

1. Sự cần thiết phải phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: 

Công ty CP Diêm Thống Nhất phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lần này nhằm 

mục đích: 

 - Huy ®éng vốn ®Ó thực hiện dự án di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi thành phố 

theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội. 

 - T×m kiÕm cæ ®«ng chiÕn lược nh»m tËn dông lîi thÕ, thÕ m¹nh cña cæ ®«ng 

chiÕn lưîc cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty; 

 - N©ng cao h×nh ¶nh cña C«ng ty trước c¸c ®èi t¸c, b¹n hµng, t¨ng cường vÞ thÕ 

vµ n¨ng lực c¹nh tranh trong ho¹t ®éng kinh doanh. 

 

2. Kế hoạch và phương thức phát hành: 

a, Phát hành cho cổ đông hiện hữu:  

- Số lượng dự kiến: ……… cổ phần .  

- Đối tượng và tiêu chuẩn: 

+ Là cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất . 

- Phương thức phân phối: 

 +Mỗi cổ phần DTN được 01 quyền mua.  

 + Mỗi quyền mua được mua ……… cổ phần. 

+ Giá cổ phần phát hành: ………. đồng/ cổ phần . 

 



 

b,  Phát hành cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc: 

- Số lượng dự kiến: ………. cổ phần 

- Giá phát hành: ………. đồng/ cổ phần 

- Tiêu thức lựa chọn cổ đông chiến lược: là nhà đầu tư có thương hiệu và uy tín trong 

việc tổ chức sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ Công ty nâng cao thương hiệu, sức cạnh 

tranh của Công ty  trên thị trường trong hoặc ngoài nước . 

c, Phát hành chia thành 3 đợt, mỗi đợt ….. triệu cổ phần tương ứng với……tỷ đồng. 

Tổng 3 đợt đủ số cổ phần cần phát hành là….triệu cổ phần và tổng số tiền tương 

ứng là   …..tỷ đồng. 

3. Uỷ quyền cho HĐQT: 

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh hồ sơ 

liên quan để đảm bảo cho đợt phát hành của Công ty thành công. Phạm vi uỷ quyền cho 

HĐQT bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau: 

- Quyết định thời gian thực hiện chào bán, phương thức chào bán, giá chào bán nhằm 

đảm bảo tối đa hóa lợi ích của Công ty và cổ đông; 

- Xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ và hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo 

hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

- Lập danh sách và phân bổ số cổ phần cho cổ đông hiện hữu được mua theo phương 

án đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

- Lựa chọn cổ đông chiến lược theo tiêu chí nêu trong phương án phát hành đã được 

ĐHĐCĐ thông qua. 

- Xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết với điều kiện không thuận lợi hơn so với 

những điều kiện đã chào bán. 

- Sửa đổi Vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động Công ty; 

- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt phát hành thành công. 

- Báo cáo kết quả phát hành và tình hình sử dụng vốn sau phát hành theo qui định. 

- Thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp theo qui định hiện hành. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Xin tr©n träng c¶m ¬n ! 

TM.HĐQT 

Chủ tịch 

 

Nguyễn Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C«ng ty cæ phÇn diªm thèng nhÊt Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

              Ban KiÓm so¸t §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc. 

 
 Hµ Néi, ngµy 01 th¸ng  6 n¨m 2020. 

 

TỜ TRÌNH 
 v.v. Lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n cho n¨m Tµi chÝnh 2020 

 
 

KÝnh tr×nh: §¹i héi ®ång cæ ®«ng c«ng ty cp diªm thèng nhÊt 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. 

- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT- BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị 

công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. 

-  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất. 

§Ó cã c¬ së lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc vµo ngµy 31/12/2020. 

Sau khi tham kh¶o c¸c C«ng ty kiÓm to¸n ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®· ®îc Bé Tµi 

chÝnh chÊp thuËn kiÓm to¸n trong n¨m 2020 cho c¸c ®¬n vÞ cã lîi Ých c«ng chóng. 

C¨n cø vµo c¸c tiªu chÝ lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n. Sau khi t×m hiÓu vµ xem xÐt hå s¬ 

cung cÊp dÞch vô cña mét sè c«ng ty kiÓm to¸n.  

Ban kiÓm so¸t ®Ò xuÊt  lùa chän 1  trong 3  c«ng ty kiÓm to¸n sau: 

1. C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam – VAE  

2. C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ tư vÊn UHY 

3. C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ tư vÊn A&C. 
 

§Ó chñ ®éng ký kÕt hîp ®ång vµ thuª dÞch vô kiÓm to¸n ®¹t được c¸c yªu cÇu ®Ò ra. §Ò 

nghÞ §¹i héi ®ång cæ ®«ng giao cho H§QT ra quyÕt ®Þnh lùa chän ®¬n vÞ thùc hiÖn trong danh 

s¸ch ®Ò nghÞ trªn. 

Ban kiÓm so¸t kÝnh tr×nh §¹i héi xem xÐt, th«ng qua ./. 

 

                  T/M BAN KIỂM SOÁT 

                   Trƣởng ban 

 

                         Tr¬ng Thóy Anh 

 

 

 
 

 

 

 

 




