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THÔNG TIN CHUNG

• Thông tin khái quát      

• Quá trình hình thành và phát triển 

• Ngành nghề kinh doanh   

• Địa bàn kinh doanh     

• Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức   

• Định hướng phát triển     

• Các rủi ro       

THÔNG TIN CHUNG

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang

Tên viết tắt : ANGIMECO (AMC)

Tên Tiếng Anh : AN GIANG MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

Giấy chứng nhận đăng ký     
doanh nghiệp số :

Số 1600111049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 07/12/2007, 
cấp thay đổi lần thứ 09 ngày  07/12/2021.

Vốn điều lệ : 32.864.040.000 đồng

Địa chỉ : Số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang.

Website : www.cokhiangiang.com

Mã cổ phiếu : CKA

Số điện thoại : (0296).3852 969

Địa chỉ : (0296).3853 052
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1976 1992 1999 2007 2009

Ngày 04/09/1976, 
Xí Nghiệp Cơ Khí 
tỉnh được thành 
lập theo quyết định 
số 117/QĐ.UB của 
Ủy Ban Nhân Dân 
tỉnh An Giang, với 
cơ sở vật chất và 
trang thiết bị ban 
đầu gồm toàn bộ 
tài sản của Trường 
Kỹ thuật tỉnh An 
Giang do chế độ Sài 
Gòn cũ xây dựng 
và trang bị từ năm 
1966 để lại.

Ngày 21/11/1992, Xí 
Nghiệp Cơ Khí An Giang 
được thành lập lại theo 
Nghị định số 388/ HĐ.BT 
của Hội Đồng Bộ Trưởng 
trên cơ sở sáp nhập các Xí 
Nghiệp Cơ Khí Huyện và 
Thị xã vào để hình thành 
nên Xí Nghiệp Cơ Khí An 
Giang.

Ngày 20/04/1999, 

Xí Nghiệp Cơ Khí An 

Giang được đổi tên 

thành Công ty Cơ 

Khí An Giang theo 

quyết định số 764/ 

QĐ.UB của Ủy Ban 

Nhân Dân Tỉnh An 

Giang và tiếp tục 

hoạt động cho đến 

ngày hôm nay

Ngày 07/12/2007, 
Công ty được cấp 
giấy chứng nhận 
đăng ký kinh                  
doanh lần đầu số 
5203000080, hoàn 
toàn chuyển sang 
hoạt động dưới 
hình thức công ty cổ 
phần.

Ngày 24/03/2009, 
Công ty phát hành cổ 
phiếu để trả cổ tức 
bổ sung vốn điều lệ, 
tăng vốn điều lệ từ 
19.427.170.000 đồng 
lên 28.577.430.000 
đồng.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2013 2016 2018 2019 2021

Ngày 04/09/2016, 
Công ty tổ chức lễ kỷ 
niệm 40 năm thành lập 
Công ty (04/09/1976 - 
04/09/2016).

12/6/2018, Công ty đã đăng 
ký và được cấp mã chứng 
khoán tại Trung tâm Lưu 
ký Chứng khoán Việt Nam. 
Mã chứng khoán của Công 
ty là CKA. 10/10/2018, Sở 
Giao dịch Chứng khoán Hà 
Nội chấp thuận cho Công 
ty Cổ phần Cơ khí An Giang 
được đăng ký giao dịch cổ 
phiếu tại Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà nội với mã chứng 
khoán là CKA, giá trị giao 
dịch là 32.864.040.000 đồng. 
17/10/2018, ngày giao dịch 
đầu tiên trên sàn UPCOM 
với giá tham chiếu là 20.000 
đồng/cổ phiếu.

Công ty ổn định 

tình hình SXKD 

trước những 

khó khăn và thử 

thách mới.

Đại hội đồng cổ đông 

Công ty cổ phần Cơ khí 

An Giang nhất trí thông 

qua ngày 23/04/2019 về 

việc sửa đổi Điều lệ Công 

ty lần 04. 24/10/2019, 

Công ty Cổ phần Cơ khí 

An Giang công bố sử dụng 

mẫu con dấu mới.

Ngày 26/04/2013, Công 
ty phát hành cổ phiếu để 
trả cổ tức bổ sung vốn 
điều lệ, tăng vốn điều lệ từ 
28.577.430.000 đồng lên 
32.864.040.000 đồng.
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STT Tên ngành, nghề kinh doanh Mã ngành

1
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào

Chi tiết: Sản xuất các loại sản phẩm từ kim loại  
2599 (Chính)

2
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Chi tiết: Khai thác đá và khai thác mỏ đá
0810

3

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao

Chi tiết:Sản xuất tấm bê tông đúc sẳn, ống, cột bêtông, cọc bê tông cốt thép.

Chi tiết: Dầm cầu liên hợp bê tông cốt thép, sản xuất gạch không nung

2395

4
Đúc sắt, thép 

Chi tiết: Đúc kim loại, á kim
2431

5
Sản xuất máy chuyên dụng khác

Chi tiết: Sản xuât máy móc thiết bị 
2829

6
Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 

Chi tiết: Sản xuất máy móc thiết bị điện
2710

7
Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất xe có động cơ, rờmoóc, phương tiện vận tải khác
3099

8 Tái chế phế liệu 3830

9
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật, kết cấu công trình
4390

10 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

11

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Thiết kế công trình kế cấu thép, các hệ thống liên quan đến công trình

Chi tiết: Thiết kế công nghiệp, máy móc, thiết kế phương tiện vận tải thủy

7410

12
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ 
4520

13
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng (máy tính, phần mềm máy tính, máy in,...)
4651

14
Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu
4662

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên ngành, nghề kinh doanh Mã ngành

15
Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán ô tô các loại

4513

16
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán phụ tùng các loại xe máy, môtô điện và ôtô

4530

17
Sản xuất mô tô, xe máy
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe môtô điện, xe đập điện các loại

3091

18
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán nhớt, mỡ bò

4661

19
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thách nước khoáng

0899

20
Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết: Đóng mới và sữa chữa sà lan

3011

21 Xây dựng công trình đường sắt 4211

22
Xây dựng công trình dường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông: cầu, dường, cống

4212

23
Bán lẻ vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4741

24 Bán buôn đồ dùng cho gia đình 4649

25 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

26 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

27  Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

28 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

29
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê

6810

30 Bốc xếp hàng hóa 5224

31 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022

32 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

33 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

34  Lắp đặt hệ thống điện 4321

35
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
3320
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STT Tên ngành, nghề kinh doanh Mã ngành

36 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

37 Bán mô tô, xe máy 4541

38 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

39
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.
4659

40 Dịch vụ ăn uống khác 5629

41 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

42 Sản xuất sắt, thép, gang 2410

43 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

44  Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

45 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

46  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

47 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

48 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

49 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động 2814

50 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

51 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

52 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

53 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

54 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

55 Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc 2920

56 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác 2930

STT Tên ngành, nghề kinh doanh Mã ngành

57
Sản xuất điện

Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời
3230

58
Sản xuất điện 

Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời 
3511

59 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí 4322

60 Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác không kèm người 7730

61 Cho thuê xe có động cơ 7710

62
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn và đầu tư các giải pháp về điện năng lượng mặt trời
7490

63 Sản xuất máy thông dụng khác 2819

64 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

65 Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

66 Bán buôn tổng hợp 4690

67 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

68 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

69 Xây dựng công trình thủy 4291

70 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (TIẾP THEO)

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty hiện đang hoạt động chủ yếu ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, với diện tích khoảng bốn 

triệu héc-ta, Đồng Bằng Sông Cửu Long sản xuất 50% sản lượng lương thực và đóng góp 20% GDP cả 

nước.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

Xưởng
số I

Xưởng
số II

PHÓ GIÁM ĐỐC 
SẢN XUẤT

 
Phòng

Kế 
Hoạch  

& 
Điều 
Phối 
Sản 
Xuất

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ LONG XUYÊN
Địa chỉ: 1785 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quí, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296.3833792 – 2211314 – 834365
Fax: 0296.3835770
Vốn điều lệ: 4.584.859.059 đồng
Tỷ lệ sở hữu: 100,00%

CÔNG TY TNHH MTV CẦU ĐƯỜNG CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: 839 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
Điện thoại: 0296.3989753
Fax: 0296.3989755
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu: 100,00% 

CÁC CÔNG TY CON

PHÓ GIÁM ĐỐC 
KINH DOANH

Phòng
Kinh 

Doanh 
& Thị

Trường

PHÓ GIÁM ĐỐC 
KỸ THUẬT

  KẾ TOÁN 
TRƯỞNG

Phòng 
Kỹ 

Thuật 
& Đầu 

Tư

Phòng 
KCS

Phòng
Tài 

Chính 
- Kế 
Toán

 Phòng 
Tổ 

Chức -   
Hành 
Chính

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH ANTRACO

Địa chỉ: Ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

Điện thoại: 0296.3874616 

Fax: 0296.3772249

Vốn đầu tư vào Công ty TNHH Liên Doanh Antraco là 7.956.213.357 đồng

Tỷ lệ sở hữu: 49% vốn điều lệ, 50% quyền biểu quyết

CÔNG TY LIÊN DOANH

BAN KIỂM SOÁT

Ghi chú:

Chỉ đạo trực tiếp

Quan hệ tác nghiệp
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty

Nằm trong trung tâm nông nghiệp của Đồng Bằng Sông Cửu Long, Cơ khí An Giang được trao sứ mệnh tiên phong 

trong công cuộc cơ giới hóa, tự động hóa, hiện đại hóa nông thôn và sản xuất nông nghiệp. Công ty luôn cố gắng, nỗ lực 

để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, và để duy trì vị thế hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động. Các sản phẩm và dịch 

vụ của Công ty không những thống lĩnh thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế.

Chiến lược phát triển trung hạn

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của 
Công ty

Đảm bảo công tác an toàn lao động; thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp, hàng năm tăng cường trồng cây xanh trên phạm 

vi mặt, khung viên Công ty tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho Công ty và cộng đồng.

Tiếp tục đầu tư chiều sâu gồm máy móc, thiết bị, đáp ứng các ngành nghề cung cấp chế tạo, 

xây lắp tổng thầu các dự án có quy mô lớn, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đã đầu tư hoàn 

thành. Duy trì và tăng cường hệ thống quản lý ISO, ASME, 5S... và các phần mềm quản lý khác.

 Xác định hệ thống quản trị phù hợp là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, tăng 

cường công tác quản lý tài chính, quản lý rủi ro và giám sát chi tiêu bằng cách kiểm soát hiệu 

quả công tác thu hồi công nợ, áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí.

Nâng cao chất lượng lao động theo hướng chuyên môn hóa, đào tạo năng lực trình độ chuyên 

môn và quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý.

Tăng cường xây dựng kỹ năng làm việc, tác phong công nghiệp và văn hóa doanh nghiệp cho 

CBCNV; đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho 

người lao động.

Ban Giám đốc điều hành cùng với lãnh đạo các đoàn thể, lập phương án phối hợp hoạt động 

để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, qua đó động 

viên khuyến khích người lao động thực hiện tốt nội quy, quy chế, đảm bảo giờ công, đảm bảo 

an toàn trong lao động, tiết kiệm vật tư nguyên liệu, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống vật 

chất và tinh thần của người lao động.
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế
Năm 2021, tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp khiến các 

hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả quốc gia trên thế

giới bị trì trệ. Trong nước, làn sóng dịch Covid-19 một lần 

nữa bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng Delta 

có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm hơn diễn ra tại 

nhiều địa phương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với đời 

sống của người dân cũng như sự phát triển của nền kinh tế 

- xã hội. Bằng sự phối hợp chuẩn xác của hệ thống chính trị 

các cấp cùng tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp 

đã giúp kinh tế - xã hội đạt được kết quả đáng khích lệ. Tiêu

biểu là tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 theo 

Tổng Cục Thống kế tính toán tăng 2,58% so với năm 2020.

Tính từ thời điểm bùng phát dịch Covid lần thứ tư vào cuối 

tháng 04/2021, mọi lĩnh vực của nền kinh tế đều bị ảnh

hưởng nghiêm trọng, nhất là trong quý III/2021. Cụ thể, 

nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, các 

doanh nghiệp phải tạm thời đóng cửa theo đúng chỉ thị của 

chính phủ đưa ra. Việc GDP năm 2021 tăng 2,58% so với 

năm vừa rồi được xem là một thành công lớn của nước ta 

trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Công Thương, sản xuất công 

nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị tăng thêm 

ngành công nghiệp tăng 4,82%, cao hơn so với cùng kỳ 

năm trước và cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh 

tế. Tuy nhiên, năm 2022 được kì vọng là một năm phục hồi 

mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, theo số liệu mục tiêu 

của Chính phủ đặt ra và Ngân Hàng HSBC dự báo GDP của 

Việt Nam lần lượt là sẽ đạt mức tăng trưởng  6,5-7% và 

6,5% vào năm 2022. Do đó, Công ty cần phải liên tục cập 

nhật những biến động mới nhất của cả nền kinh tế để từ đó 

có những bước đi phù hợp, tận dụng cơ hội và giảm thiểu 

tác động tiêu cực từ rủi ro kinh tế.

Rủi ro pháp luật
Ban lãnh đạo luôn coi tuân thủ pháp luật là một mục tiêu 

quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của công 

ty. Mọi thay đổi trong chính sách của chính phủ đều có tác 

động tới quá trình hoạt động của Công ty. Với vai trò là 

một doanh nghiệp trong nền kinh tế, Công ty chịu sự điều 

chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế … và các 

văn bản dưới Luật liên quan. Bên cạnh đó, là một công ty 

đại chúng và đã đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM, Công ty 

cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ sự thay đổi, cập nhật của 

Luật Chứng khoán cùng các Nghị định, Thông tư liên quan. 

Đặc biệt, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành 

vào 26/11/2019 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 

được ban hành vào 17/06/2020 đã cùng có hiệu lực từ 

01/01/2021. 

Rủi ro giá nguyên vật liệu 

Hoạt động chính của Công ty là công nghiệp chế tạo nên chi phí nguyên 

liệu đầu vào chủ yếu là các nguyên liệu thô, các linh kiện. Cụ thể, chi phí 

nguyên vật liệu chiếm 51% tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Công 

ty trong năm 2021. Vì vậy, mọi biến động về giá nguyên vật liệu đầu vào 

đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Để giảm thiểu rủi ro, Công ty luôn chủ động trong việc dự trữ nguyên 

vật liệu đầu vào tại những thời điểm thích hợp để tránh việc giá nguyên 

vật liệu biến động quá cao.
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Rủi ro lãi suất
Công ty có một phần nguồn vốn được tài trợ từ khoản vay 

nợ tài chính ngắn hạn nên các rủi ro từ biến động lãi suất 

có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các công ty. Ngày 07/9/2021, Thống đốc NHNN 

Việt Nam ban hành Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi 

Thông tư 01/2020/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 

miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách 

hàng ảnh hưởng Covid-19. Điều này giúp cho công ty đã cắt 

giảm được một số chi phí tài chính. Công ty vẫn luôn theo dõi 

thường xuyên để có thể đề ra các biện pháp để ứng phó kịp 

thời khi lãi suất có biến chuyển lớn so với ban đầu. Ngoài 

ra, tăng trưởng tín dụng năm 2021 đạt 12,97% và huy 

động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 8,44% cho thấy đà 

tăng trưởng vẫn tiếp tục duy trì so với cùng kỳ, giúp các tổ 

chức tín dụng tiếp tục ổn định thanh khoản, đáp ứng nhu 

cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế và đảm bảo tỷ lệ tín dụng 

ở mức an toàn. Đó là một dấu hiệu tích cực cho các doanh 

nghiệp đang sử dụng vốn vay như CKA.

Rủi ro cạnh tranh 

Nhờ Hiệp định thương mại tự do (FTA) các nhà đầu tư nước ngoài mới có năng lực cạnh tranh tiếp tục thâm nhập vào thị 

trường Việt Nam. Hiện máy nông nghiệp Việt Nam mới chỉ chiếm gần 30% thị phần, 60% là máy nhập khẩu từ Trung Quốc, 

còn lại là Nhật Bản và Hàn Quốc. So sánh cùng chủng loại, máy sản xuất trong nước đắt hơn máy của Trung Quốc từ 15 - 

20%. Nhận thấy được rủi ro đó, Ban Lãnh Đạo Công ty đã có những biện pháp nhằm cải thiện giá thành cạnh tranh như: 

nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao, giảm bớt chi phí thiệt hại trong sản xuất, tối giản hóa chi 

phí quản lý hành chính.

Rủi ro khác
 

Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh... là những rủi ro bất khả kháng, mặc dù rất hiếm khi xảy ra, 

nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Đây là rủi ro không thể 

loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin phòng ngừa tổn thất lớn xảy ra.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỌNG KINH DOANH

STT Khoản mục
Năm 2020 Năm 2021

%tăng giảm
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Doanh thu xây dựng các loại cầu  63.967 47,63% 62.592 54,78% -2,14%

2 Doanh thu bán thành phẩm 45.508 33,88% 34.987 30,62% 23,11%

3 Doanh thu bán hàng hóa 22.554 16,79% 14.006 12,26% 61,04%

4 Doanh thu cung cấp dịch vụ 2.280  1,70% 2.672 2,34% 17,2%

Tổng cộng 134.309 100,00% 114.257 100,00% -14,93%

Nhận xét:
Năm 2021 là một năm khó khăn đối với tình hình 

hoạt động kinh doanh của hầu như tất cả các công 

ty trong nền kinh tế Việt Nam, ANGIMECO cũng gặp 

không ít các khó khăn trong giai đoạn hoạt động 

vừa qua. Tuy hoạt động xây dựng các công trình 

chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, 

nhưng Ban lãnh đạo đã nỗ lực giảm thiểu các tác 

động tiêu cực đối với hoạt động kinh doanh của Công 

ty. Từ cuối quý III và đầu quý IV năm 2021 khi tình 

hình dịch bệnh đã được ổn định, Công ty đã nối lại 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu từ 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm ghi nhận 

114.257 triệu đồng, giảm 15% so với năm 2020. 

Trong đó, doanh thu có được từ các hợp đồng xây 

dựng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu 

của Công ty với đóng góp 54,78% đạt giá trị 62.592 

triệu đồng, giảm 2,14% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, 

công ty có những sự tăng trưởng tích cực từ mảng 

doanh thu bán thành phẩm và doanh thu bán hàng 

hóa lần lượt đạt giá trị 34.987 triệu đồng và 14.005 

triệu đồng, tăng 23,11% và 61,04% so với cùng kỳ 

năm. Bên cạnh hoạt động cung cấp dịch vụ cũng ghi 

nhận sự tăng trưởng 17,2% đạt giá trị 2.672 triệu 

đồng. Trước kết quả khả quan này có được là nhờ 

sự nổ lực của toàn thể công nhân viên trong Công ty. 

ĐVT: triệu đồng

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

STT Thành viên Chức vụ Số cổ phần sở hữu cá nhân %Tỷ lệ/VĐL

1 Lê Thanh Vân Giám đốc 92.615 2,82%

2 Trần Văn Thái Phó Giám đốc 58.275 1,77%

3 Huỳnh Văn An Phó Giám đốc 53.198 1,62%

Lý lịch ban điều hành

Ông LÊ THANH VÂN Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí ngành đúc nhiệt luyện

Thành viên Hội đồng quản trị 
kiêm Giám đốc Quá trình công tác: 

15/01/1990 - 31/3/1990 Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng Đúc, Xí nghiệp                                                                                                                              
Cơ khí Tỉnh An Giang

01/4/1990 -  20/11/1992 Cán bộ kỹ thuật Ban Kỹ thuật Nghiên cứu chế                     
tạo thử Xí nghiệp Cơ khí tỉnh An Giang.

21/11/1992  - 18/06/1997 Cán bộ kỹ thuật Ban Kỹ thuật Nghiên cứu chế tạo 
thử Xí nghiệp Cơ khí An Giang.

19/06/1997 - 06/10/1998 Phó phòng Phòng Kỹ thuật, Xí nghiệp Cơ khí                                                                                                                                  
An Giang

07/10/1998 - 01/11/1998 Phó Quản đốc Phân xưởng Gò Hàn

02/11/1998 - 08/9/2011 Quản đốc Phân xưởng Gò Hàn

09/9/2011 - 08/6/2014 Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí AG

09/6/2014 - nay               Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ 
phần Cơ khí An Giang

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty 92.615 cổ phần, chiếm 2,82% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện tại của những người có liên 
quan

Không có
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ ( TIẾP THEO )

Ông Trần Văn Thái  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy.

Phó Giám đốc Quá trình công tác: 

18/2/1985 - 31/7/1985 Cán bộ kỹ thuật Bộ phận Kỹ thuật, Ban Điều phối    
sản xuất, Xí nghiệp Cơ khí Tỉnh An Giang

18/2/1985 - 31/7/1985 Kỹ thuật viên Phân xưởng Cơ khí, Xí nghiệp   Cơ  Khí                                                                                          
Tỉnh An Giang

15/7/1986 - 05/5/1993 Cán bộ kỹ thuật Ban nghiên cứu chế tạo thử, Xí                   
nghiệp Cơ khí An Giang

06/5/1993 - 23/2/1994           Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ khí, Xí nghiệp Cơ khí                                                                                                                               
An Giang

24/2/1994 -14/3/1995 Phó trưởng Phân xưởng sản xuất thuộc Ban Quản trị                                                                               
sản xuất Cơ Khí An Giang

15/3/1995 - 31/7/1995 Phó Quản đốc Xưởng Sản xuất, Xí nghiệp Cơ khí An                                                                                                          
Giang.

01/8/1995  09/3/1996  Quản đốc Phân xưởng Cơ khí, Xí nghiệp Cơ khí                                                                                                                          
An Giang

10/3/1996 - 18/6/1997  Trưởng phòng Tiếp thị, Xí nghiệp Cơ khí An  Giang                                                                                                                                          

19/6/1997 - 23/11/199            Trưởng ban Ban Tiếp thị & Điều phối sản  xuất, Xí                                        
nghiệp Cơ khí An Giang 2.

12/5/1999 - 11/5/1999 Trợ lý Giám đốc kiêm Giám đôc Xí nghiệp Cơ                                                                                                                                               
 khí Long Xuyên Công ty Cơ khí An Giang.

28/4/2000 - 8/11/2007 Phó Giám đốc Công ty Cơ khí An Giang.

19/11/2007 - nay               Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ 
phần Cơ khí An Giang.

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty 58.275 cổ phần, chiếm 1,77% vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện tại của những người có 
liên quan Không có

Ông HUỲNH VĂN AN  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí ngành đúc nhiệt luyện

Phó Giám đốc Quá trình công tác: 

1996                                    Nhân Viên tại Xí nghiệp Cơ khí Tỉnh An Giang

 2003                                  Nhân Viên tại Xí nghiệp Cơ khí Tỉnh An Giang

2011                               Trưởng phòng Kỹ thuật và Đầu tư Công ty

2019 - Nay                           Phó Giám đốc Công ty

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty 53.198 cổ phần, chiếm 1,62% vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện tại của những người có liên 
quan

Không có
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Tổng số lượng người lao động Thu nhập bình quân 

STT Tính chất phân loại
Số lượng

Tỷ lệ
(người)

I Theo trình độ 148 100%

1 Trình độ trên đại học 2 1,35%

2 Trình độ đại học, Cao đẳng 36 24,3%

3 Trình độ trung cấp chuyên nghiệp 9 6%

Công nhân kĩ thuật 100 68%

4 Lao động phổ thông 1 0,67%

II Theo tính chất hợp đồng lao động 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn dưới 1 năm 137 86,75%

2 Hợp đồng có xác định thời hạn 1 đến 3 năm 0 0%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn 11 13,25%

III Theo giới tính 100%

1 Nam 144 95,27%

2 Nữ 7 4,73%

 Số lượng cán bộ công nhân viên năm 2021

Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động 
(người) 242 228 228 222

 Thu nhập bình quân
(đồng/người/tháng) 8.114.000    8.683.000    8.683.000  6.650.000

Theo thu nhập bình quân

Theo trình độ lao động

Theo tính chất hợp đồng lao động

Theo giới tính

1
36

9

100

2
1 Trình độ trên đại học

2 Trình độ đại học, Cao đẳng

3 Trình độ trung cấp chuyên 
nghiệp

3 Công nhân kĩ thuật

4 Lao động phổ thông

144

7

Nam

Nữ

137

11

1 Hợp đồng có xác định 
thời hạn dưới 1 năm

2 Hợp đồng có xác định thời 
hạn 1 đến 3 năm

3 Hợp đồng không xác định 
thời hạn
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Chính sách nhân sự

Về đào tạo

 Công ty luôn chú trọng xây dựng những chính 

sách phát triển nhân lực hiệu quả nhằm kích thích 

sự phát triển năng lực cá nhân. Đảm bảo sự ổn định 

và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cho doanh 

nghiệp, luôn tổ chức bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ 

năng chuyên môn giúp nhân viên cải thiện năng lực cá 

nhân và hỗ trợ nhân viên hoàn thành tốt các công việc 

được giao. Mục tiêu tuyển dụng của công ty là thu hút 

và chào đón tất cả những ứng viên đang quan tâm tìm 

kiếm một môi trường làm việc năng động, tốc độ, và 

hiệu quả - nơi mỗi cá nhân có thể tự do phát huy tối đa 

khả năng và kiến thức chuyên môn. Công ty luôn tạo sự 

công bằng giữa các ứng viên được thử sức ở Công ty

Về môi trường công việc

Với chiến lược phát triển hiện nay, Công ty xác định yếu tố 

“con người” sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của 

Công ty. Đi đôi với việc bảo đảm lợi ích các cổ đông thông 

qua duy trì chính sách cổ tức tốt thì vấn đề người lao động sẽ 

được Công ty đầu tư đúng mức, tạo điều kiện cho người lao 

động yên tâm gắn bó với Công ty, thông qua việc xây dựng 

Văn hóa Doanh nghiệp minh bạch rõ ràng, xây dựng môi 

trường làm việc thân thiện, tôn trọng, kỷ luật nghiêm minh. 

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Công ty thực hiện trích nộp đầy đủ các quỹ bảo hiểm cho người lao động. Một số chính sách phúc lợi cho người lao động đã 

thực hiện như: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm; trang bị bảo hộ lao động cho người lao động trực tiếp sản xuất; 

người lao động được hưởng các chế độ phúc lợi cao hơn Bộ luật Lao động năm 2019 như nghỉ việc riêng được hưởng nguyên 

lương khi kết hôn, con kết hôn, gia đình có việc hiếu, tiệc hỷ; người lao động được hưởng các khoản trợ cấp khi nghỉ hưu, hết 

tuổi lao động, có tang gia... 

 Công ty định kỳ tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, rèn luyện sức khỏe để phục vụ 

sản xuất. Sử dụng các nguồn quỹ hiện có để tặng quà cho người lao động và con người lao động trong các dịp Lễ, Tết (Trung 

thu, Quốc tế thiếu nhi, Tết Âm lịch...).
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,98 2,17

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,63 1,72

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 38,11 34,79

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 61,59 53,36

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,38 4,52

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,82 0,77

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 14,13 14,84

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 21,85 18

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân % 11,52 11,41

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/  
Doanh thu thuần % 12,55 15,32

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Các hệ số thanh toán của Công ty trong năm 2021 có xu hướng tăng tương đối. Cụ thể hơn, chỉ số thanh toán nhanh tăng từ 

1,63 lần lên 1,72 lần trong khi đó, chỉ số thanh toán ngắn hạn cũng tăng từ 1,98 lần lên đến 2,17 lần. Tính cuối năm 2021, tài 

sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều tăng nhẹ. Giá trị nợ ngắn hạn của năm 2021 giảm xuống còn 51.918 triệu đồng, nguyên 

nhân đến từ công ty đã thanh toán các khoản chi phí sản xuất, thi công công trình và thanh toán lãi vay. Hiện tại, các khoản 

vay nợ ngắn hạn của Công ty vẫn chưa đến ngày đáo hạn cũng như vẫn đảm bảo khả năng chi trả của CKA.

Về cơ cấu vốn, trong năm vừa qua, cả hai chỉ số này đều có sự giảm nhẹ khi Nợ phải trả/Tổng tài sản giảm 3,32%. Trong khi 

đó, Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm 8,32%. Rõ nét hơn, nợ phải trả của CKA tính đến 31/12/2021 giảm hơn 4,3 tỷ đồng chủ 

yếu đến từ  việc công ty đã chi trả các khoản chi phí sản xuất ngắn hạn và chi trả khoản vay ngắn hạn của Tổng Công ty Máy 

động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP.

Trong năm 2021 là trong khi tổng tài sản tăng hơn 1,512 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc tăng hàng tồn kho. Thêm vào đó, vốn 

chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng tăng hơn 5,894 tỷ đồng cũng là lý do dẫn đến hệ số về cơ cấu vốn giảm.

1,98

61,59
53,36

34,7938,11

2,17

1,72
1,63



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 CTCP CƠ KHÍ AN GIANG34 35

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Do trong năm qua, CKA đã mang lại mức doanh thu thấp hơn 15% so với năm 2020 đã khiến cho vòng quay tổng tài sản đã 

giảm từ 5,38 vòng xuống còn 4,52 vòng. Vòng quay hàng tồn kho cũng giảm từ 0,82 vòng xuống còn 0,77 vòng chủ yếu do giá 

vốn của hoạt động xây dựng giảm đáng kể. Trong năm, lượng hàng tồn kho tăng 14,79% so với năm 2020 đạt giá trị hơn 23 tỷ 

đồng trong năm 2021, chủ  yếu từ nguồn tăng của chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang từ 6,88 tỷ đồng lên hơn 9,5 tỷ đồng. 

Điều này cho thấy việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty, giảm giá trị của nguyên vật liệu đầu vào và giảm 

nhẹ ở cả thành phẩm đầu ra cho thấy khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty ở mức tốt.

Nhìn chung, trong năm vừa qua, các hệ số về khả năng sinh lời đều giảm nhẹ. Mặc dù mức doanh thu mang lại của Công ty ít 
hơn so với năm 2021 nhưng do Công ty kiểm soát tốt hầu hết các chi phí khiến cho lợi nhuận sau thuế đã không giảm đáng 
kể. Từ đó, ROS đã giảm nhẹ từ 21,85% xuống còn 18% trong năm 2021. Bên cạnh đó, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tính đến 
31/12/2021 có tốc độ gia tăng không nhiều cùng với mức giảm lợi nhuận khiến cho ROA và ROE giảm lần lượt là 3,85% và 
0,11%.

4,52

5,38

0,82

21,85

18

11,52 11,41

0,77

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

Vốn điều lệ: 32.864.040.000 đồng

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.286.404

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.286.404

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phần: phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của  chủ sở hữu: Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ (%)

I Cổ đông trong nước

1 Cá nhân 181 1.595.458 48,55%

2 Tổ chức 03  1.684.946 51,27%

II Cổ đông nước ngoài

1 Cá nhân 01 6.000 0,18%

2 Tổ chức

III Cổ phiếu quỹ -  -   -

Tổng cộng 185 3.286.404 100%
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tác động lên môi trường: 

Vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp, 

Công ty luôn thực hiện các chủ trương, chính sách 

của Hội đồng quản trị và chỉ đạo sát sao, yêu cầu 

Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các Phòng, Ban, 

Bộ Phận phải tuyên truyền, phổ  biến đến toàn bộ 

người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định 

về luật môi trường, triển  khai đầy đủ các Chỉ thị 

của Thủ Tướng Chính Phủ, các qui định của Sở, 

Ban, Ngành địa phương về các công tác như: Tiêu 

thụ nước, sử dụng năng lượng, phát thải… Ban 

lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch, đôn đốc 

kiểm tra, báo cáo định kỳ thường xuyên việc thực 

hiện các quy định đã ban hành. So sánh các chỉ tiêu 

năm nay với năm trước để có sự điều chỉnh hợp lý.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Sử dụng nguồn nguyên liệu hợp lý, tiết kiệm là một 

trong những mục tiêu của ban lãnh đạo ,quản lý 

nguyên vật liệu hiệu quả trong quy trình sản xuất 

là một cách để tối ưu chi phí, nâng cao được chất 

lượng sản phẩm và với một mức giá hợp lý sẽ thu 

hút được nhiều khách hàng.

Việc thiếu hụt nguyên liệu sẽ làm gián đoạn sản xuất,

sản lượng cung cấp không đủ cho thị trường và khách hàng có khung hướng chuyển sang các mặt hàng khác. Điều này sẽ gây 

ra thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp, dù trong ngắn hạn hay dài hạn. Do đó, để đảm bảo được nguồn đầu vào đầy đủ: Công 

ty đã chủ động dự trữ các nguyên vật liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất trước mùa cao điểm hàng hóa quản lý hiệu quả sẽ 

góp phần nâng cao năng suất, gia tăng sản lượng và đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

Tiêu thụ năng lượng:

Sử dụng có hiệu quả các loại năng lượng là một trong những nội dung phát triển bền vững của công ty, đã có nhiều chính sách, 

hành động để đảm bảo thực hiện mục tiêu đó: 

- Sử dụng đèn compact rộng rãi cho các phòng ban, hưởng ứng giờ Trái Đất. 

- Thay các thiết bị điện cũ kỹ, cải tiến hệ thống chiếu sáng. Việc làm này đã giúp tiết kiệm được 70% lượng điện năng tiêu thụ. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở nội bộ: tắt đèn, quạt khi ra ngoài, khi không cần thiết sử dụng; bật điều hòa ở nhiệt độ không thấp 

hơn 25℃.

Tiêu thụ nước:

Công ty nhận thức được rằng nguồn nước là tài nguyên 

vô giá nhưng không phải vô tận, vì vậy mỗi cá nhân, mỗi 

doanh nghiệp phải biết sử dụng hợp lý nhằm bảo vệ 

nguồn nước không bị cạn kiệt và còn giúp bảo vệ môi 

trường. Trong năm 2021, lượng nước tiêu thụ tại Công ty 

chủ yếu để làm mát máy móc thiết bị và một phần là nước 

sinh hoạt. Lượng nước tiêu thụ luôn được kiểm soát khá 

chặt chẽ, sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước như đầu vòi 

sen có dòng chảy chậm, vòi rửa với cơ chế ngắt tự động. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn khuyến khích nhân viên 

tiết kiệm nước vì lợi ích chung.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Công ty tuân thủ, không vi phạm các quy định pháp luật 

về môi trường và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan 

quản lý môi trường. Công ty luôn cập nhật các văn bản 

pháp luật liên quan, đánh giá sự ảnh hưởng đến hoạt 

động của Công ty. Ngoài ra, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ 

môi trường của Cán bộ công nhân viên, Công ty tổ chức 

các buổi tuyên truyền và đưa vào các chương trình đào 

tạo.

Chính sách liên quan đến người lao động: 

Chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động và Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

Tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ và đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Đảm bảo chi trả lương hàng tháng đúng quy 

định, quy chế ban hành.

Đảm bảo các hoạt động phúc lợi cho Người lao động, quan tâm đến đời sống và chất lượng cuộc sống của Người lao động; hỗ 

trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài Công ty.

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

 Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc luôn xác định doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải luôn tuân thủ các quy 

định về bảo đảm sản xuất kinh doanh phải có hiệu quả mà còn phải tuân thủ các chuẩn mực về bảo vệ môi trường thiên 

nhiên, môi trường lao động, về thực hiện bình đẳng giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, quyền lợi đào tạo và phát 

triển của nhân viên, góp phần phát triển cộng đồng, bao hàm cả các hoạt động thực hiện an sinh xã hội như nhân đạo, từ 

thiện...



0303 • Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

• Tình hình tài chính 

• Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chinh sách, quản lý

• Kế hoạch phát triển trong tương lai     

   

BÁO CÁO CỦA  
BAN GIÁM ĐỐC
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THUẬN LỢI

KHÓ KHĂN

Công ty nhận được sự chỉ đạo, quan tâm sâu 

sắc đến từ UBND Tỉnh An Giang đã tạo điều 

kiện cho Công ty hoạt động trong thời điểm 

dãn cách xã hội. Quản lý chặt các định mức 

chi phí để hạ giá thành, tạo được thế cạnh 

tranh với các đơn vị cùng ngành trong khu 

vực. Chủ động từ bước đầu tư, nâng cấp, tu 

sửa nhà xưởng, trang thiết bị kịp thời đáp 

ứng được yêu cầu sản xuất

Việt Nam bị ảnh hưởng do sự bùng phát của 

dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường làm 

chậm lại đà tăng trưởng ở hầu hết các ngành, 

lĩnh vực, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm 

tăng cao. Công nghiệp hỗ trợ sụt giảm do các 

đối tác gặp khó khăn phải giảm sản lượng, 

tiếp tục gặp khó khăn về xử lý hàng tồn kho, 

công nợ và định hướng phát triển sản phẩm.

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

Tính đến ngày 31/12/2021, tình hình tài sản của Công 

ty có  sự thay đổi nhỏ trong cơ cấu tài sản. Công ty dần 

chuyển sang đầu tư vào tài sản ngắn hạn và giảm bớt tỷ 

trọng trong mục tài sản dài hạn. Tổng tài sản năm 2021 là 

149.222 triệu đống tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Tài sản ngắn hạn đạt hơn 112.153 triệu đồng, tăng 0,8% 

chủ yếu đến từ việc gia tăng hàng tồn kho để chủ động 

kiểm soát được nguồn nguyên vật liệu  đầu vào tránh 

việc giá cả tăng cao vào mùa cao điểm. Tài sản dài hạn 

đạt 37.069 triệu đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 

2020, trong năm 2021 công ty có đầu tư mua sắm máy 

móc, thiết bị  và phương tiện cần thiết là 1.932 triệu đồng, 

nhằm đảm bảo sự gia tăng năng suất và đáp ứng được tiến                                                                                                                                             

                   độ đơn hàng theo hợp đồng.

2020

36.445

111.264

37.069

112.153

ĐVT: triệu đồng

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

2021

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021
TH 2021/
TH 2020

Tỷ trọng 
năm 2020

Tỷ trọng 
năm 2021

Tài sản ngắn hạn 111.264 112.153 0,8% 75,32% 75,15%

Tài sản dài hạn 36.445 37.069 1,7% 24,68% 24,84%

Tổng tài sản 147.710 149.222 1,02% 100,00% 100,00%

Tình hình tài sản

Tình hình tài sản
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Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021
TH 2021/
TH 2020

Tỷ trọng 
năm 2020

Tỷ trọng 

năm 2021

Nợ ngắn hạn 56.087 51.743 -7,75% 99,62% 99,66%

Nợ dài hạn 211 175 -17,06% 0,38% 0,34%

Tổng tài sản 56.298 51.918 -7,78% 100,00% 100,00%

Tình hình nợ phải trả

N
ợ 

ph
ải

 tr
ả

2020

56.087

211

51.743

175

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

2021

Đối với nợ phải trả, tỷ trọng nợ ngắn hạn tại ngày 31/12/2021 vẫn duy trì trên mức 90%, . 

Công ty khoản vay từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh An Giang lần lượt là 16 tỷ và gần 1,5 tỷ đồng, nhằm bổ sung 

nguồn vốn lưu động phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Trong năm công ty đã tất toán 3 tỷ 

đồng khoản vay dài hạn từ Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, từ 

đó, áp lực cho việc trả nợ gốc và lãi của Công ty đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, tỷ trọng các khoản 

phải trả đã tăng so với năm 2020. Đây là con số thể hiện các chính sách hỗ trợ của các bên cung 

ứng dành riêng cho Công ty, thể hiện mức độ uy tín của Công ty trên thị trường. Nhìn chung, 

tình trạng cơ cấu nợ của Cơ khí An Giang là phù hợp. Các chỉ số tài sản vẫn lớn hơn khoản nợ 

đang có, đảm bảo khả năng chi trả, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

ĐVT: triệu đồng

Công ty vẫn tiếp tục ứng dụng internet nói chung và các kênh mạng xã hội nói riêng 

như web, facebook, zalo, youtube để giới thiệu các sản phẩm, thực hiện các quảng 

bá về Công ty cũng như tuyển dụng. Sử dụng kênh phân phối các sản phẩm của 

Công ty đến người tiêu dùng thông qua các Trung tâm Khuyến nông, khách hàng 

thân thiết, đại lý.

 Công ty tiếp tục chính sách giá theo thị trường nhằm củng cố và mở rộng thị 

trường. Thường xuyên phối hợp với các đại lý công ty, các Trung tâm Khuyến nông, 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, các kênh công nghệ, diễn đàn có liên quan đến 

ngành cơ khí để nắm rõ nhu cầu thị trường, đặc biệt là người nông dân.

Tiếp tục làm tốt công tác quan hệ với các địa phương đối với sản phẩm cầu thép.

Công ty vẫn khuyến khích nhân viên trong Công ty nghiên cứu, thiết kế 

sản phẩm mới phục vụ cho thu hoạch, sau thu hoạch, các máy phục vụ 

sản xuất và cầu thép phục vụ giao thông nông thôn. Công ty vẫn duy trì 

các chính sách thưởng, tuyên dương đối với các cá nhân, tập thể tham gia 

nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới kèm với việc tổ chức các buổi chạy thử 

nghiệm các sản phẩm mới thiết kế.

Công tác quản lý và điều hành các hoạt động toàn Công ty luôn được Hội 

đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành đặt nhiệm vụ trọng tâm hàng 

đầu. Trong năm, Công ty có tuyển dụng công nhân mới, nhưng do có thay 

đổi nhân sự quá nhiều, công nhân mới thì chưa quen việc và chưa có kinh 

nghiệm trong công tác. Từ đó làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của 

công ty. Trong năm tiếp theo, Ban Điều hành sẽ cần thay đổi, cải thiện công 

tác tổ chức để phù hợp quy định lao động cũng như tình hình hoạt động 

kinh doanh của Công ty.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU 
TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Thị trường kinh doanh

Nghiên cứu và phát triển

Công tác tổ chức
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG 
TƯƠNG LAI

STT Lĩnh vực hoạt động Đơn vị Kế Hoạch 2022

1 Tổng doanh thu triệu đồng 176.600

Doanh thu hợp nhất triệu đồng 153.600

Doanh thu nội bộ triệu đồng 9.000

Doanh thu hoạt động tài chính triệu đồng 14.000

2 Tổng lợi nhuận trước thuế triệu đồng 15.825

3 Tổng lợi nhuận sau thuế triệu đồng 15.492

4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu đồng 3.916

5 Phải nộp ngân sách triệu đồng 5.800

6 Tổng quỹ lương triệu đồng 23.191

7 Lao động bình quân người 225

8 Tiền lương bình quân/ người lao động triệu đồng 8,59

STT Lĩnh vực hoạt động Đơn vị Kế Hoạch 2022

1 Giá trị đầu tư triệu đồng 6.800

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

Kế hoạch đầu tư 

Nhận định năm 2022 tiếp tục tồn tại và phát sinh thêm nhiều khó khăn hơn năm 2021; các vấn đề về biến động 

tỷ giá tiền tệ, giá cả, lạm phát sẽ có thể ở mức cao hơn năm 2021. Cùng chung nhận định đó, Ban lãnh đạo Công 

ty cổ phần Cơ Khí An Giang đã xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như:

• Đảm bảo sản xuất ổn định và có tăng trưởng nhẹ.

• Đảm bảo đời sống của người lao động.

• Thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ về Thuế đối với Nhà nước.

• Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm



0404 • Về các mặt hoạt động của Công ty    

• Về hoạt động của Ban điều hành Công ty   

• Các kế hoạch, định hướng của HĐQT    

ĐÁNH GIÁ CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 CTCP CƠ KHÍ AN GIANG48 49

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY, ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN 
ĐẾN TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động  

“
Trong năm qua, Công ty đã thực hiện tốt các quy định về xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, 

vận động các cán bộ công nhân viên thực hiện dọn vệ sinh nơi làm việc, tạo môi trường làm việc 

trong lành, làm nên một nếp sống văn minh trong mỗi cá nhân người lao động. CKA cũng sử dụng 

hợp lý nguồn năng lượng và nước phục vụ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng 

cao tinh thần tiết kiệm cho toàn bộ CBCNV nhằm tối thiểu chi phí cho Công ty.

“

Công ty đã và đang giải quyết vấn đề việc làm cho hàng trăm người lao động. Mỗi cán bộ công 

nhân viên đều đảm bảo về quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với Công ty và xã hội. CKA đã 

tạo ra môi trường được xem là tốt nhất, phù hợp nhất để mỗi cá nhân phát huy được năng lực 

bản thân, đóng góp một phần sức lực vào thành quả chung. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng 

công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, thăm hỏi, tặng quà cho các cán bộ hưu trí 

vào dịp Lễ, Tết; tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, hoạt động thể thao cho cán bộ công nhân viên.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện vì cộng đồng như: Tham 

gia chương trình “Vạn tấm lòng vàng”, ủng hộ quỹ “nạn nhân chất độc da cam”, ủng hộ các địa phương 

chăm lo cho người nghèo, ủng hộ phong trào “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc”; trợ cấp, phụng dưỡng mẹ 

liệt sĩ, gia đình chính sách, con của Liệt sĩ, vận động người lao động tham gia hiến máu tình nguyện...

HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát Giám đốc công ty và các cán bộ bộ phận quản lý khác trong điều 

hành thông qua việc đánh giá thực hiện các quy chế, quy định và kế hoạch SXKD tại các cuộc họp 

HĐQT. Định kỳ hàng quý, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc lập báo cáo kết quả SXKD, kết quả thực hiện 

các Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi, khó khăn trong công tác điều hành.

Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực trong công tác điều hành hoạt động SXKD phù hợp với Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ và đảm bảo hiệu quả trong điều kiện chịu tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19.

Các tờ trình và quyết định của Ban Giám đốc được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định 

của pháp luật và điều lệ công ty.
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CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Khó khăn phía trước vẫn còn, Hội đồng quản trị cần phối hợp với Ban điều hành đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến và triển 

khai thực hiện để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đặc biệt, Hội đồng quản trị sẽ dành nguồn lực để tập trung cho các 

hoạt động sau:

Về hoạt động kinh doanh

 » Tiếp tục tập trung vào sản phẩm tự sản xuất, duy trì vị thế trên thị trường nội tỉnh, phát 

triển thị trường ngoại tỉnh, đồng thời tăng cường hợp tác với các công ty trong khu vực 

Đông Nam Á. 

 » Hoàn thiện danh mục sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng các kênh, các chuỗi phân phối dược 

đồng thời thực hiện cải thiện hiệu quả các các kênh bán hàng.

Về hoạt động sản xuất 
nghiên cứu phát triển và 
chất lượng

 » Đẩy mạnh hoạt động sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu sắt, kẽm, thép. 

 » Rà soát, cải tiến các quy trình sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm, cải thiện biên lợi nhuận của Công ty. 

 » Thắt chặt công tác quản trị chất lượng sản phẩm, mang đến giá trị cao nhất cho người 

tiêu dùng.

Về hoạt động marketing  » Tăng cường hoạt động quảng bá sản phẩm chiến lược trên các kênh truyền thông.

 » Tham dự, tổ chức các buổi triển lãm, giới thiệu sản phẩm của Công ty ở các thị trường 

ngoại tỉnh và quốc tế.

Về hoạt động quản trị 
hàng tồn kho và vùng 
nguyên liệu

 » Theo dõi sát sao tình hình xuất nhập hàng tồn kho, tránh tình trạng ứ đọng, hư hỏng làm 

giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 » Chủ động về nguồn nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo số lượng, chất lượng luôn đạt tiêu 

chuẩn tốt nhất, đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty.

Về chính sách nhân sự  » Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty, đáp ứng yêu 

cầu phát triển cho tương lai. 

 » Duy trì thu nhập bình quân của người lao động ổn định, đảm bảo các phúc lợi phù 

hợp cho người lao động, khuyến khích người lao động gắn bó và cống hiến cho  

Công ty.



0505 • Hội đồng quản trị       

• Ban Kiểm soát       

• Các giao dịch, thù lao các khoản lợi ích của Hội đồng quản 

trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Hội đồng quản trị

Thành phần vầ cơ cấu của HĐQT

Lý lịch hội đồng quản trị
Trần Văn Thái: xem lý lịch ban điều hành

Lê Thanh Vân: xem lý lịch ban điều hành

Thành viên Chức vụ
Số lượng 

cổ phiếu sở hữu
Tỷ lệ sổ hữu

Trần Quân Anh Chủ tịch HĐQT 934.850 28,44%

Đổng Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT 623.222 18,96%

Trần Văn Thái Thành viên HĐQT 
kiêm Phó Giám Đốc 58.275 1,77%

Nguyễn Chí Thành Thành viên HĐQT 120.108 3,65%

Lê Thanh Vân Thành viên HĐQT 
kiêm Giám Đốc 92.615 2,82%

Ông Trần Quân Anh  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy.

Chủ tịch HĐQT Quá trình công tác: 

9/1993 - 2/1995 Trợ lý kỹ thuật phòng Kinh doanh Cty Việt Hà, Tổng 
cục CNQP

 3/1995 - 5/1999 Kỹ sư thiết kế, Xí nghiệp TK, Công ty chiếu sáng TB Đô 
thị HN

 6/1999 - 2/2002 TGĐ Xí nghiệp gia công nóng, Công ty chiếu sáng TB 
Đô thị HN

3/2002 - 8/2003 GĐ Xí nghiệp kết cấu thép, Công ty chiếu sáng TB Đô 
thị HN

9/2003 - 9/2004 GĐ Xí nghiệp ôtô, Công ty chiếu sáng TB Đô thị HN

10/2004 - 4/2005 Phó GĐ, Nhà máy tủ lạnh, Công ty nhựa và điện lạnh 
Hòa Phát

 10/2005- 1/2017 Kỹ sư; Phó phòng KTĐT Tổng công ty MĐL&MNN VN

1/2017 - 3/2019 Phó phòng ĐTXDCB, Tổng công ty MĐL&MNN VN-
CTCP

3/2019 đến nay Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng công ty MDL&MNN VN-
CTCP

24/04/2021 -  nay Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty 934.850 cổ phần, chiếm 28,44% vốn điều lệ

Số cổ phần năm giữ tại thời điểm 
hiện tại của những người có liên 
quan

Không có

Ông Đổng Trọng Nghĩa  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy.

Thành viên HĐQT Quá trình công tác: 

22/05/2020 -  nay Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty 623.222 cổ phần, chiếm 18,96% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện tại của những người có liên 
quan

Không có
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp
Lý do không 
tham dự họp 

1 Trần Quân Anh Chủ tịch HĐQT 12 75%
Bổ nhiệm 

24/4/2021

2 Đổng Trọng Nghĩa Thành viên 
HĐQT 16 100% -

3 Trần Văn Thái Thành viên 
HĐQT - Phó GĐ 16 100% -

4 Lê Thanh Vân Thành viên 
HĐQT - GĐ 16 100% -

5 Nguyễn Chí Thành Thành viên 
HĐQT 16 100%  -

6 Trần Vạn Tuấn Anh Thành viên 
HĐQT 0 0%

Miễn nhiệm 
24/4/2021 

Các tiểu ban của HĐQT: không có

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 15/NQ-CK 14/01/2021

Điểu 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ 

nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị 

của Ông Trần Vạn Tuấn Anh.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu chọn Ông Đổng 

Trọng Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

cổ phẩn Cơ khí An Giang.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 01 

năm 2021.

2 43/NQ-CK 08/03/2021

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với các nội 

dung như sau: 1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: ngày 24 tháng 4 năm 2021; 

- Địa điểm: tại An Giang (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong 

Thư mời họp gửi đến các Cổ đông)

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 29 tháng 3 năm 

2021; 

3.Nội dung họp Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

 3.1 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch 

2021; 

3.2.Báo cáo hoạt động của HĐQT; 

3.3 .Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

 3.4. Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;

3.5. Phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập và sử dụng các 

quỹ, mức cổ tức; 

3.6. Báo cáo kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2020 

của HĐQT, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2021; 

3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 

Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 phiên họp được tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị 

quyết được ban hành tương ứng như sau:
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

2 02/NQ.
ĐHĐCĐ-CK 16/11/2021

3.8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 
2017-2022;
3.9. Nội dung khác có liên quan.
Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các tiểu ban có liên 
quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy 
định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 03 
năm 2021. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám 
đốc và Trưởng ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

3 61/NQ-CK 31/3/2021

Điều 1. Thống nhất ngày tổ chức và nội dung tài liệu Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với các 

nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội: 

- Thời gian: ngày 24 tháng 4 năm 2021; 

- Địa điểm: Trụ Sở chính Công ty, số 839 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 2. Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị in ấn tài liệu, gửi thư mời, 

scan các báo cáo lên Website Công ty và công bố thông tin 

theo đúng quy định.

Điều 2. Thống nhất số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

- Doanh thu: 183.000 triệu đồng 

- Lợi nhuận trước thuế: 15.800 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 5.472 triệu đồng 

- Nộp ngân sách: 5.900 triệu đồng 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.937 đồng 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 03 

năm 2021.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 

Giám đốc và Trường ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí An 

Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

4 75/NQ-CK 24/4/2021

Điểu 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ 
nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Đổng 
Trọng Nghĩa

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu chọn Ông Trần 
Quân Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Cơ khí An Giang.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 10 giờ 25 phút ngày 
24 tháng 04 năm 2021.
Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
và Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

5
99/NQ-CK

31/5/2021

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất ngày chi trả và ngày 

đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng 

tiền mặt năm 2020 cho cổ đông, theo Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2021, tỷ lệ chi trả 

cổ tức năm 2020 là 25% (một cổ phiếu được nhận 2.500 

đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 14/6/2021. Ngày chi 

trả cổ tức là ngày: 30/6/2021.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu 

quyết, với số phiếu tán thành: 5/5; tỷ lệ: 100% thông qua, 

có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang 

giao cho Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Hoạt động của Hội đồng quản trị (tiếp theo) Hoạt động của Hội đồng quản trị (tiếp theo)
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STT Số Nghị 
quyết Ngày Nội dung

6 124/NQ-CK 11/6/2021

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch 
giữa Công ty CP Cơ khí An Giang với các doanh nghiệp và người có 
liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 
của Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau: 
- Các Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch: 
Có danh sách kèm theo.
 - Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Xây lắp và thi công; Lắp đặt 
thiết bị; Gia công sản phẩm cơ khí; Mạ kẽm; Tài sản, hàng hóa phục 
vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). 
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch: 
+ Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con: 
• Lĩnh vực xây lắp và thi công: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch 

nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ 
đồng) 

• Lĩnh vực lắp đặt thiết bị, gia công sản phẩm cơ khí, mạ kẽm, mua 
bán tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động SXKD: Giá trị của từng 
Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 6.000.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Sáu tỷ đồng)

- Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết, Cổ đông lớn và Doanh 
nghiệp của cổ đông lớn: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 
hoặc bằng 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ Hai tỷ đồng)
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng giao dịch: Từ ngày 
1/1/2021 đến ngày 31/12/2021.
- Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch 
đầu tiên): Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 25.000.000.000 đồng (Bằng 
chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng), chưa bao gồm thuế VAT. 

6 124/NQ-CK 11/6/2021

Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực 

nêu trên vượt quá hạn mức 25,000.000.000 đồng thì Ban Giám đốc 

Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật 

định.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện:

- Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có 

liên quan theo các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bào đúng quy định 

của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 

2021 của Công ty CP Cơ khí An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua.

- Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về 

tình hình và kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có 

liên quan.
Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/
Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này

STT Số Nghị 
quyết Ngày Nội dung

7 134/NQ-CK 30/6/2021

Điểu 1. Đồng ý, chấp thuận cho phép các nội dung sau: 

1. Đồng ý giao cho ông Nguyễn Chí Thành - Giám đốc Công ty thực hiện 
các giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình 
thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, mở L/C...) và thông qua các Hợp 
đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 
Nam - Chi nhánh An Giang với số tiền tối đa là 35.000.000.000 đồng, 
trong đó:
a) Hạn mức vay vốn, số tiền: 35.000.000.000 đồng
b) Giới hạn bảo lãnh, số tiền: 35.000.000.000 đồng.
c) Giới hạn L/C, số tiền: 35.000.000.000 đồng.
2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản là: 
2.1. Công trình xây dựng tại số 839 đường Trần Hưng Đạo, khóm Bình 
Thới 1, p. Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
2.2. Máy móc thiết bị gồm:
+ Máy cắt plasma Model: HT-I50A;
+ Máy cắt, máy cưa: Máy tiện CNC hiệu MIYANO LE 31 OTC, Máy cắt hiệu 
TOMITA, Máy cưa hiệu AMADA CRA 300; 
+ Cụm khuôn đúc: Khuôn đúc vỏ & Nắp hộp số máy gặt xếp dãy; + Máy 
dập AMADA PAC-35T;
+ Máy dập AIDA PC-75T,
+ Hệ thống lò điện cảm ứng nấu thép 500kg/mẻ, 
+ Máy chấn gấp thủy lực CNC nhẵn hiệu Yawei PBH-300/3100-4C
+ 02 Máy phay CNC Model: VF-2-SE, Model VF-4-SE
+ Máy cắt plasma Bruco BHC 4000-X2

7 134/NQ-CK 30/6/2021

 + Máy cắt plasma model powermax 125 (đồng bộ gồm nguồn cắt PWM 

125 và kẹp, cáp mát dài 5m, Mò cắt máy PWM 125 dài 7.6m) 

+ Máy cắt KL công nghệ hồ quang plasma, Model: BLG-125HA (Súng 

YJXA 3m)

 + 02 Robot MotoMan EA 400N và 02 Robot MotoMan HP20

 + Bộ máy nén khí 75HP MitsuSeiKi Inverter

+ Bộ dao cắt tole + Máy dập AMADA (đã qua sử dụng)     

+ Khuôn đúc nhôm chi tiết vỏ hộp bánh răng Côn

 + Máy phay OKK MCV 410 (đã qua sử dụng) 

+ Máy phay Moriseiki MV40B (đã qua sử dụng) 

Hoạt động của Hội đồng quản trị (tiếp theo) Hoạt động của Hội đồng quản trị (tiếp theo)
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STT Số Nghị 
quyết Ngày Nội dung

7 134/NQ-CK 30/6/2021

+ Máy phay kim loại sử dụng điện (đã qua sử đụng) và các tài sản 
khác thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG để 
đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đổi với Ngân hàng 
TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang phát sinh từ 
các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa 
Công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 
An Giang. 

3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP 
Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, Công ty bảo đảm, 
cam kết:

3.1. Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản 
vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán,...) phát sinh 
và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang trước thời điểm cuộc họp 
này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng 
hoặc không đúng thẩm quyền. 
3.2 Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo 
quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn 
quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài 
khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để 
thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 
Nam - Chi nhánh An Giang. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách 
nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá 
nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của 
Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 
- Chi nhánh An Giang.

7 134/NQ-CK 30/6/2021

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

 - Giao cho Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho Phó Giám đốc 

Công ty đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, 

Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan 

giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi 

nhánh An Giang đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, 

phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty CP Cơ khí An 

Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

STT Số Nghị 
quyết Ngày Nội dung

7 134/NQ-CK 30/6/2021

- Khi vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng 
phải xây dựng phương án kinh doanh chi tiết, cụ thế: Trong đó, 
phải bảo đảm thu hồi vốn, khả năng thanh toán đầy đủ và có hiệu 
quả kinh tế .
- Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về 
tình hình và kết quả thực hiện các nội dung trên.
Điều 3 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/
Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này.

8 159/NQ-CK 20/7/2021

Điểu 1. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tiếp 

tục thực hiện hoạt động SXKD theo kế hoạch về doanh thu và lợi 

nhuận trước thuế năm 2021 đã đề ra.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chủ động áp dụng các giải pháp 

để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời 

gian còn lại của năm 2021 nhưng phải tuân thủ thực hiện công tác 

phòng chống dịch đảm bảo an toàn theo đúng quy định của chính 

quyền địa phương.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các 

Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

9 267/NQ-CK 14/10/2021

Điều 1. Thông qua dự thảo nội dung Điều lệ Công ty (lần 6); Quy 

chế nội bộ về quản trị Công ty (lần 2); Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị (lần 1); Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (lần 1)

Điều 2: Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và 

chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông cụ thể như 

sau:

 1. Thời gian, địa điểm thực hiện: 

- Thời gian: ngày 16 tháng 11 năm 2021; 

- Địa điểm: Phòng họp Công ty tại sổ 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, 

khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang;

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 01 tháng 11 năm 2021; 

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội 

dung sau: 

3.1. Phê duyệt Điều lệ Công ty (lần 6);

3.2 Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần 2); 

3.3 Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (lần 1); 

3.4 Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (lần 1); 

Hoạt động của Hội đồng quản trị (tiếp theo) Hoạt động của Hội đồng quản trị (tiếp theo)
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STT Số Nghị 
quyết Ngày Nội dung

9 267/NQ-CK 14/10/2021

Điều 3. Giao các Phòng/Ban chuyên môn liên quan triển khai việc 

chuẩn bị và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 10 năm 

2021. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/

Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị quyết này./

10 281/NQ-CK 28/10/2021

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tiếp tục 

thực hiện theo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 

2021 đã đề ra.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự kiến kế hoạch 

doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 do Ban điều hành 

xây dựng.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành phải có giải pháp 

và kế hoạch thu hồi công nợ, báo cáo kết quả thực hiện với Hội 

đồng quản trị trong kỳ họp tiếp theo.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Trưởng ban Ban kiểm 

soát Công ty là Ông Quách Kim Long chủ trì thực hiện việc tổ chức 

lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm nhân sự chức danh Giám đốc 

Công ty, gửi kết quả về HĐQT làm cơ sở triển khai các bước tiếp 

theo đối với công tác nhân sự theo quy định. 

Thời gian thực hiện: trước ngày 15/11/2021.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/

Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị quyết này./.

STT Số Nghị 
quyết Ngày Nội dung

11 288/NQ-CK 18/11/2021

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này là “Quy chế Công bố 
thông tin Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (Lần 2)’’, thay thế cho 
Quy chế Công bố thông tin (Lần 1) ban hành kèm theo Quyết 
định số 54/QĐ-CK ngày 26/8/2019 của Hội đồng quản trị Công 
ty cổ phần Cơ khí An Giang.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám 
đốc, phụ trách công bố thông tin và các phòng chức năng có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

12 295/NQ-CK 30/11/2021

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An 

Giang đối với ông Nguyễn Chí Thành để nghỉ hưu và hưởng chế 

độ bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Lê Thanh Vân, thành viên Hội đồng quản 

trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Cơ 

khí AG.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2021.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên 

môn có liên quan và các ông Nguyễn Chí Thành, Lê Thanh Vân 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

13 352/NQ-CK 30/12/2021

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự kiến kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2022 có tổng doanh thu là 176,6 tỷ 

đồng và lợi nhuận trước thuế 15,8 tỷ đồng do ban điều hành xây 

dựng. Giao Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện kế hoạch SXKD 

năm 2022 với các mục tiêu đảm bảo tối thiểu các chi tiêu trên, 

báo cáo HĐQT xem xét thông qua để trinh ĐHĐCĐ phê duyệt 

theo quy định.

Điều 2. Giao Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện việc kí hợp 

đồng, giao dịch với người có liên quan trong năm 2021 theo ủy 

quyền của HĐQT và đề xuất cụ thể về việc ủy quyền cho Giám đốc 

kí hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong năm 2022 để 

HĐQT xem xét, thông qua tại kỳ họp tiếp theo.
Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các 
Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị quyết này

Hoạt động của Hội đồng quản trị (tiếp theo) Hoạt động của Hội đồng quản trị (tiếp theo)
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Ban Kiểm Soát Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
của HĐQT, BGĐ, BKS

Thành viên Chức vụ
Số lượng 

cổ phiếu sở hữu
Tỷ lệ sở hữu

Quách Kim Long Trưởng BKS 18.354 0,56%

Nguyễn Thanh Vi Thành viên BKS 9.034 0,27%

Nguyễn Thành Nghề Thành viên BKS - -

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Hoạt động của Ban kiểm soát

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: không có

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 
ĐVT: đồng

BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các bộ phận 

quản lý của Công ty. HĐQT và Ban Giám đốc đã vận hành công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công 

ty. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban 

kiểm soát và Giám đốc các Công ty con tham gia, đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết và 

Quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban Điều Hành. 

Các thành viên HĐQT không có dấu hiệu lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi cá nhân hoặc xung đột lợi ích với Công ty.

 Ban điều hành đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT để chỉ đạo các phòng ban chủ động trong công việc; áp dụng các 

biện pháp để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí và kiểm soát chặt chẽ tiêu thụ nguyên, nhiên liệu trong quá trình sản xuất.

Ban điều hành tích cực thu hồi công nợ, giảm lãi vay ngân hàng và giảm áp lực về dòng tiền trả nợ.

 Đánh giá chung, Ban điều hành đã tích cực, chủ động trong việc điều hành, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, cũng như đề xuất với HĐQT các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

STT Thành viên BKS Chức vụ
Số buổi họp 
BKS tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự họp 

1 Quách Kim Long Trưởng BKS 4 100%

2 Nguyễn Thanh Vi Thành viên BKS 4 100%

3 Nguyễn Thành Nghề Thành viên BKS 4 100%

Họ và tên Chức danh Thù lao
Tổng lương, thưởng 

và các khoản thu 
nhập khác

Hội đồng quản trị

Trần Quân Anh Chủ tịch HĐQT 32.000.000 -

Đổng Trọng Nghĩa TV. HĐQT 40.000.000 -

Trần Văn Thái TV.HĐQT - Phó Giám đốc 36.000.000 426.531.218

Lê Thanh Vân TV. HĐQT - Giám đốc 36.000.000 392.413.036

Nguyễn Chí Thành TV. HĐQT 36.000.000 710.932.219

Ban Điều hành

Huỳnh Văn An Phó Giám đốc - 403.719.664

Ban Kiểm Soát

Quách Kim Long Trưởng BKS 36.000.000 -

Nguyễn Thanh Vi TV. BKS 18.000.000 -

Nguyễn Thành Nghề TV. BKS 18.000.000 -
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Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

SST
Tên tổ 
chức/

cá nhân

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

Số Giấy 
NSH*, ngày 

cấp, nơi 
cấp NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa 
chỉ liên hệ

Thời điểm 
giao dịch 
với công 

ty

Số Nghị  
quyết/ 
Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... 

thông qua 
(nếu có, 
nêu rõ 

ngày ban 
hành)

Nội dung, số 
lượng, tổng 
giá trị giao 

dịch
Ghi chú

1

Công ty 
TNHH

MTV Cơ 
khí Long 

Xuyên

Công ty 
con 1602014273

1785 Trần 
Hưng Đạo, p.
Mỹ Quý, Tp 
Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

Tháng 6 
đến tháng 
12/2021

124/NQ-
CK ngày 

11/06/2021 1.253.951.533    Mua hàng 
của CKAG

2

Công ty 
TNHH

MTV Cơ 
khí Long 

Xuyên

Công ty 
con 1602014273

1785 Trần 
Hưng Đạo, p.
Mỹ Quý, Tp 
Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

Tháng 6 
đến tháng 
12/2021

124/NQ-
CK ngày 

11/06/2021 2.525.199.181 Bán hàng 
cho CKAG

3

Công ty 
TNHH

MTV Cầu 
đường 
Cơ khí 

An 
Giang

Công ty 
con 1602011321

839 Trần Hưng 
Đạo, p. Bình 
Khánh, Tp 
Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

Tháng 6 
đến tháng 
12/2021

124/NQ-
CK ngày 

11/06/2021 3.056.601.800 Mua hàng 
của CKAG

4

Công ty 
TNHH

MTV Cầu 
đường 
Cơ khí 

An Giang

Công ty 
con 1602011321

839 Trần Hưng 
Đạo, p. Bình 
Khánh, Tp 
Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

Tháng 6 
đến tháng 
12/2021

124/NQ-
CK ngày 

11/06/2021 721.807.273 Bán hàng 
cho CKAG

5

Tổng 
Cty Máy 
động lực 
và Máy 
nông 

nghiệp 
VN CTCP

Cố đông 
lớn 0100103866

LÔ D, khu Dl, 
p. Phú Thượng, 
Q. Tây Hồ, Hà 
Nội

Tháng 6 
đến tháng 
12/2021

124/NQ-
CK ngày 

11/06/2021 170.842.096 Bán hàng 
cho CKAG

SST
Tên tổ 

chức/cá 
nhân

Mối 
quan 

hệ liên 
quan với 
công ty

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa 
chỉ liên hệ

Thời điểm 
giao dịch 
với công 

ty

Số Nghị  
quyết/ 
Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... 

thông qua 
(nếu có, 

nêu rõ ngày 
ban hành)

Nội dung, số 
lượng, tổng 
giá trị giao 

dịch

Ghi 
chú

6

Công ty 
TNHH

MTV Động 
cơ và Máy 

nông 
nghiệp 

Miền Nam

Công ty 
con của 
cổ đông 

lớn

3601330939

Khu phố 1, 
p. Bình Đa, 
Tp Biên Hòa, 
Đồng Nai

Tháng 6 
đến tháng 
12/2021 

124/NQ-
CK ngày 

11/06/2021 182.080.000

Bán 
hàng 
cho 

CKAG

7

Công ty 
TNHH

MTV Máy 
kéo và 

Máy nông 
nghiệp

Công ty 
con của 
cổ đông 

lớn

0500236405
Số 4 Chu Văn 
An, Hà Đông, 
Hà Nội

Tháng 6 
đến tháng 
12/2021

124/NQ-
CK ngày 

11/06/2021 153.883.902

Bán 
hàng 
cho 

CKAG

8

CN Tổng 
Cty Máy 

động lực và 
Máy nông 

nghiệp 
VN - CTCP 
- Nhà máy 

đúc

Đơn 
vị trực 

thuộc của 
Cổ đông 

lớn

0100103866007

007Lô B15, 
Khu B, KCN
Hiệp Phước, 
Nguyễn Văn 
Tạo, Hiệp 
Phước, Nhà Bè 
Tp.HCM

Tháng 6 
đến tháng 
12/2021

124/NQ-
CK ngày 

11/06/2021 103.476.360

Bán 
hàng 
cho 

CKAG

9

Công ty 
TNHH

Liên Doanh 
ANTRACO

Công ty 
liên kết 1600175162

ấp Rò Leng, 
Châu Lăng, Tri 
Tôn, An Giang

Tháng 6 
đến tháng 
12/2021

Tháng 6 
đến tháng 
12/2021 

405.000.000

Mua 
hàng 
của 

CKAG
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Các nghị quyết HĐQT định hướng được kế hoạch sản xuất-kinh doanh-tài chính Công 

ty, thực hiện được chính sách tiền lương của người lao động gắn với yêu cầu nâng 

cao năng suất lao động và tiền lương của người quản lý Công ty theo quy định pháp 

luật. HĐQT làm tròn nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, 

quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số; nhờ vậy, định hướng Công ty 

hoạt động đúng quy định pháp luật và đảm bảo phát triển bền vững. Các thành viên 

HĐQT thể hiện được tính trung thực và thận trọng, hoạt động trên tinh thần đoàn 

kết, trách nhiệm cao, vì lợi ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công 

nhiệm vụ theo nhóm chuyên trách để chủ động công tác và nâng cao trách nhiệm 

làm việ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                      

Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên 

tắc đa số, trung thực và thận trọng để bảo đảm thực hiện tốt các nghị quyết của 

đại hội đồng cổ đông thường niên. Nhờ vậy, Công ty hoạt động ổn định, đúng 

quy định pháp luật và đảm bảo yếu tố phát triển bền vững. Các thành viên 

HĐQT hoạt động trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, vì lợi ích chung của 

Công ty. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo nhóm chuyên trách để 

chủ động công tác và nâng cao trách nhiệm làm việc.

Đánh giá việc thực hiện 
các quy định về quản trị công ty

Các nghị quyết HĐQT định hướng được kế hoạch sản xuất-kinh doanh-tài 

chính Công ty, thực hiện được chính sách tiền lương của người lao động gắn 

với yêu cầu nâng cao năng suất lao động và tiền lương của người quản lý Công 

ty theo quy định pháp luật. HĐQT làm tròn nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và 

quy định pháp luật hiện hành. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ Công ty 

và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc 

đa số; nhờ vậy, định hướng Công ty hoạt động đúng quy định pháp luật và 

đảm bảo phát triển bền vững. Các thành viên HĐQT thể hiện được tính trung 

thực và thận trọng, hoạt động trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, vì lợi 

ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo nhóm 

chuyên trách để chủ động công tác và nâng cao trách nhiệm làm việc. 
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Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2021
Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đã được công bố thông 
tin đúng quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo website: 
www.cokhiangiang.com



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2021
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