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Nội dung báo cáo và công bố thông tin (*): Đính chính lại ngày lập Báo cáo thường niên năm 
2016:

- Ngày lập trước khi đính chính: 27/3/2016

- Ngày lập sau khi đính chính : 27/3/2017

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn 
vandienữnp.vn-quan hệ cổ đông.

 ̂ Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố

Tài liệu k 'em theo : Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung 
chày Văn Điển. " ' =

Nơi nhân:
- Như kính gửi
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.



.  CÔNGTY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN LAN NUNG CHAY VAN ĐIEN Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Sô:~ỈJ.à .ỈBC-ỸLVĐ Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính g ử i : - ủ y  Ban Chứng khoán Nhà Nước

. - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

I. Thông tin chung:
1. Thông tin khải quát:
-  Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100103143; đăng ký lần đầu ngày 29/12/2009' 

đăng ký thay đổi lần 5 ngày 11/10/2016.
-  Vôn điêu lệ: 376.653.480.000 đồng (ba trăm bẩy mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu 

bôn trăm tám mươi nghìn đồng).
-  Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016: 376.653.480.000 đồng (ba trăm bẩy

mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
-  Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xẵ Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
-  Số điện thoại: 043.6884489/6885174.
-  Số fax: 043.6884277.
-  Website: vandienfmp.vn
-  Mã cổ phiếu: VAF.
2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Từ năm 1963 đến năm 2009: Là doanh nghiệp nhà nước thuôc Tâp đoàn Hóa chất Viêt
Nam.

- Tự 01/01/2010 đến nay: Là Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn.
- Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:
+ Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/5/2015.
+ Ngày chính thức giao dịch: 23/6/2015.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
Nganh nghe kinh doanh chính (chiêm tỷ trọng trên 10% tông doanh thu trong 02 năm gần 

nhât): Sản xuất kinh doanh phân lân nung chảy và các loại phân NPK.
-  Địa bàn kinh doanh chính (chiếm tỷ trọng trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất)- 

Trong nước.
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị:

+ Đại hội đồng cổ đông.

+ Hội đồng quản trị.

+ Ban kiểm soát.

+ Tổng giám đốc điều hành.

+ Người đại diện theo pháp luật: Tổng giám đốc điều hành.
-  Sơ đô tô chức-quản lý: Tại phụ lục kèm theo báo cáo.
-  Các công ty con, công ty liên kết: không có
5. Định huớng phát triển:

a- Mục tiêu chính của Công ty:



Phát triển bền vững; đảm bảo hài hòa giữa lợi ích Nhà nước-Cổ đông-Người lao động.
b- Chiên lược phát triển trung và dài hạn của Công ty:
+ Tập trung đâu tư khoa học công nghệ, không ngừng tăng năng suất lao động, năng suất 

máy móc thiêt bị, nâng cao chât lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo môi trường;
+ Chú trọng nhân tố con người.
+ Không ngừng nâng cao trình độ công nghệ sản xuất.
+ Nâng công suất sản xuất, đạt 500.000 tấn lân nung chảy/năm và 200.000 tấn NPK/năm.
+ Sản xuất các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.
+ Giữ vững và phát triển thị trường trong nước; từng bước mở rộng thị trường nước ngoài.
c. Các mục tiêu đôi với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về môi trường; tuyên truyền, giáo dục người lao động 

để cải thiện môi trường.
- Tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào xã hội, từ thiện.
- Đảm bả<3 việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống tinh thần, thực hiện 

đúng các chế độ đối với người lao động.
ổ. Các rủi ro:

- Rủi ro về cơ chế, chính sách của Nhà nước: Cơ chế, chính sách của Nhà nước trong lĩnh 
vực nông nghiệp, phân bón (quy hoạch, cơ cấu ngành nông nghiệp, thuế, xuất nhập khẩu, xử lý phân 
bón rởm giả, ...) có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Rủi ro vê thiên tai: Khi thiên tai xảy ra sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng phân bón, khả năng - 
đầu tư phân bón của nông dân;

- Rủi ro về giá cả nông sản: Khi giá nông sản giảm sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng phân bón, 
khả năng đầu tư phân bón của nông dân.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2016:
1. Tình hình hoạt động sàn xuất kinh doanh:

a.̂  Khó khăn: Ngay từ đầu năm 2016, hoạt động của ngành sản xuất kinh doanh phân bón 
trong nước nói chung và của Công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do các yếu tố chính dưới đây:

- Giá các loại ngụyên nhiên liệu đầu vào chính (than, điện, quặng..) vẫn ở mức cao'
- Chính sách thuê GTGT đôi với mặt hàng phân bón theo Luật thuế 71 đưa phân bón ra khỏi 

danh mục hàng hóa chịu thuế GTGT dẫn tới chi phí sản xuất tăng;
 ̂ - Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt do: diện tích đất trồng trọt giảm, thời tiết

diên biên bât thuận cho sản xuât nông nghiệp, nguồn cung phân bón (cả nhập khẩu và trong nước) 
tăng, giá nông sản giảm nên nông dân thiếu vốn đau tư;

- Tình trạng phân bón giả, chất lượng kém chưa được xử lý ừiệt để;
- Công ty triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón tại Thanh Hóa nên 

phải tập trung nhân lực, vốn cho dự án.
b. Thuận lợi:
- Sản phẩm phân bón của Công ty vẫn giữ được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài

nước;
- Công ty có bề dày trên 50 năm sản xuất phân bón; đội ngũ cán bộ công nhân có kinh 

nghiệm, trình độ, tay nghề;
- Các hạng mục đầu tư, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại Công ty từ 

2010 đên nay đêu phát huy hiệu quả, làm giảm clũ phí sản xuất, tăng năng suất lao động, đam bảo 
chât lượng sản phâm. Công ty được cấp thêm 1 bằng độc quyền sáng chề trong lĩnh vực sản xuất 
phân lân nung chảy.

Trong bôi cảnh nêu trên, Công ty đã thực hiện các giải pháp chính như sau:
- Tăng cường tuyển lao động có trình độ, tay nghề;
- Duy trì lượng nguyên nhiên vật liệu dự phòng cho sản xuất ở mức tối thiểu;
- Tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh;
- Sản xuât kinh doanh các sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường’
- Tăng cường các biện pháp tiếp thị;



- Xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt, phù hợp từng thời điểm của thi trường, từng đối tương 
khách hàng.

Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chỉnh đạt đươc trong năm 2016:
STT Chỉ tiêu chính ĐVT Thực 

hiện 2015
KH

ĐHĐCĐ
2016

Thực 
hiện 2016

So sánh (%)
2016
/KH

201 6 /
2015

1 Sản lượng tiêu thụ Tân 296.122 298 .156 100
2 Tông doanh thu Tr.đ 969.772 987.694 925.653 94 95
3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 83.577 80 .000 55 .540 69 66

Nhận xét:
- San lượng tiêu thụ năm 2016 tương đương so với năm 2015 do Công ty vẫn giữ được thị 

trương; đây kêt quả tương đôi khả quan trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón thuộc 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sụt giảm mạnh sản lượng tiêu thụ;

 ̂ - Tổng doanh thu giảm so với kế hoạch và năm 2015 (từ 5-6%), nguyên nhân chính do giá bán
giảm (giá lân giảm 4%, giáN PK  giảm 5,6%, làm doanh thu bán hàng giam 40.719 tr.đ);

- Lợi nhuạn trươc thuê giảm so với kê hoạch và năm 2015 (từ 31-34%) do các nguvên nhân 
chính sau:

+ Giá bán giảm;
_ + Một số chi phí tăng do chính sách vĩ mô của Nhà nước (thuế đất tăng 4.076 tr.đ, phí bảo

hiem tăng 2.612 tr.đ, Luật thuê 71 vê chính sách thuế GTGT đối với măt hàng phân bón làm tăng 
17.200 trđ).

2. Tô chúc và nhân sự

-  Lý lịch tóm tắt:

1. Ông Hoàng Văn Tai
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán:

Địa chỉ thường trú:
Số Điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa: 10/10

Qúa trình công tác Chức vu và nơi cône tác
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
+ Từ 1983 đến 1997: Làm việc tại Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển 

Chức vụ: Đôc công phân xưởng, Phó Dhòne kv thuât.
+ Từ 1997 đến 2006: Trưởng phòng kỹ thuật.

-  Danh sách Ban Tồng giám đốc và Kế toán trưởng:
STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sỏ' hữu 

cổ phần (%)
Ghi chú

1 Hoàng Văn Tại Tống giám đốc 0,02
2 Chu Văn Thước Phó Tống giám đốc 0,01
3 Phạm Quang Trung Phó Tổng giám đốc 0,01
4 Văn Hồng Sơn Phó Tống giám đốc 0,04
5 Nguyễn Thị Hiền Kê toán trưởng 0,01 //
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+ Từ 2006 đến 2009: Phó Giám đốc Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển.
+ Từ 2010 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 

cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
Chức vụ công tác hiệri nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 

cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối vói Công ty: Không

2. Ông Chu Văn Thước
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND/Hộ chiếu:
Quốc tịch: Viêt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán:

Địa chỉ thường trú: -

Số Điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

Quá trình công tác Chức vụ và nơi công tác
+ Từ 1985 đên 1987: Cán bộ Phòng Tổ chức lao động, Công ty Phân lân nung 

chảy Văn Điển.
+ Từ 1987 đến 1989: Quyền Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty phân lân nung 

chảy Văn Điển
+ Từ 1989 đến 2001: Trưởng phòng kinh tế, Công ty Phân lân nung chảy Văn 

Điển.
+ Từ 2001 đến 2009: Phó giám đốc Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển.
+ Từ 2010 đến 20/01/2015: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công 

ty cô phần Phân lân nung chày Văn Điển
+ Từ 21/01/2015 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung 

chảy Văn Điển
Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung 

chảy Văn Điển
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lọi ích liên quan đối với Công ty: Không

3. Ông Phạm Quang Trung
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh:

Số CMND:
Quốc tịch: Việt Nam



4. Ông Văn Hồng Sơn
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quôc tịch:
Dân tộc: Kinh
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:

Số Điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, cử nhân chính tri

Quá trình công tác Chức vu và nơi công tác
+ Từ 1990 đến 3/2000: Kỹ sư cơ Phòng Cơ điện, Công ty phân đạm và hóa chất 

Hà Bắc
+ Từ 4/2000 đến 9/2000 Kỹ sư các Phân xưởng Lò cao, sấy nghiền, Cơ điện Công 

ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển
+ Từ 10/2000 đến 8/2001 Phó Phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy 

Văn Điển
+ Từ 9/2001 đến 11/2002: Phó Quản đốc, Quản đốc Phân xưởng Cơ điện Công ty cổ 

phân Phân lân nung chảy Văn Điển

Dân tộc: Kinh
Quê quán:

Địa chì thường trú:
Số Điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác Chức vụ và nơi công tác
+ Từ 1993 đến 1995: Kỹ sư cơ khí phân xưởng Lò cao, phân xưởng sấy nghiền 

Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
+ Từ 1996 đến 2005: Phó quản đốc Phân xưởng lò cao
+ Từ 2005 đến 2010: Quản đốc phân xưởng Lò cao
+ Từ 12/2010 đến 03/2012: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy 

Văn Điển.
+ Từ 04/2012 đến 20/01/2015: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty 

cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
+ Từ 21/01/2015 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy 

Văn Điển
Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy 

Văn Điển
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
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+ Từ 12/2002 đến 29/6/2016: Phó Phòng Kỹ thuật, Trưỏng Phòng Kỹ thuật Công ty cổ 
phần Phân lân nung chảy Văn Điển

+ Từ 30/6/2016 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy 
Văn Điển

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy 
Văn Điển

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

5. Bà Nguyễn Thị Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND
Quốc tịch: Viêt Nam

Dân tôc: Kinh

Quê quán: -

Địa chi thường trú:

Số Điện thoại liên lạc:
Trình đô văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (kế toán)

Quá trình công tác Chức vụ và noi công tác
+ Từ 1991 đến 2002: Nhân viên kế toán, Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

+ Từ 2002 đến 2009: Phó phòng kinh tế, Công ty phân lân nung chảy Văn Điển

+ Từ 2010 đến 6/2012: Phó phòng Tài chính kế toán, phụ trách kế toán Công ty 
cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điên

+ Từ tháng 7/2012 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn 
Điển

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn 
Điển

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

-  Những thay đổi trong Ban Tổng giám đốc: ông  Văn Hồng Sơn-Phó Tổng giám đốc được bổ 
nhiệm vào ngày 30/6/2016.

-  Số lượng lao động bình quân năm 2016: 6 3 2  người
-  Tóm tắt chính sách đối với người lao động:

+ Tuyển dụng lao động có trình độ, tay nghề để bổ sung cho sản xuất kinh doanh hiện tại và 
cho nhà máy sản xuất phân bón tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong tương lai; đào tạo, nâng cao tay nghề 
cho người lao động;

+ Tiếp thu, áp dụng các kiến nghị, ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến của người lao động 
vào hoạt động sản xuất kinh doanh;



+ Đảm bảo việc làm, thu nhập, chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, lễ theo đúng quy định; 
không ngừng cải thiện điêu kiện làm việc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.

3- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án năm 2016:
 ̂ a- Ve đau tư đau tư máy móc thiêt bị cho sản xuât kinh doanh: đã đâu tư 02 hạng mục (máy xúc 

đào bánh xích, ô tô bây chô) với tông trị giá thực hiện là 2,736 tỷ.đ; các hạng mục được đưa vào sử 
dụng ngaỵ, đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra.

b- Ve dự an đau tư xây dựng Nhà máy sản xuât phân bón NPK Thái Bình: Dự án được triển khai 
đâu tư xây dựng từ năm 2007. Vị trí xây dựng ban đầu tại cụm công nghiệp Vữ Quý, Kiến Xương.
Thai Bmh. Do không giải phóng được mặt băng xây dựng nên năm 2009 dự án chuyển về cụm công 
nghiệp Đồng Tu, Hựng Hà, Thái Bình.

 ̂ Dự an đang tnen khai theo tiên đ ộ  thì tỉnh Thái Bình thay đôi lại CỊuy hoạch khu vực xây dựng 
nhà máy. Từ tháng 10/2010 đến tháng 02/2012, tỉnh Thái Binh đã thông báo thu hồi đất 02 lần để 
làm đường giao thông. Việc thu hồi đất và bồi thường tài sản trên đất cua tỉnh Thái Bình thực hiện 
quá chậm nên dự án phải tạm dừng thi công từ tháng 5/2011 cho đến nay. Đến hết năm 2015 viẹc 
bôi thường vẫn chưa được thực hiện. Đến hết tháng 8/2016, tinh Thái Bình mới thanh toán xong gia 
tri bôi thường tài sản do thu hôi đât là 5,12 tỷ đồng cho Công ty. Tổng giá trị thực hiện của dự án là 
18,5 tỷ đồng, đã quyết toán xong các gói thầu của dự án.

_ Do nguyên nhân khách quan, dự án đã kéo dài nhiều năm và đến nay đã xuất hiện những yếu tố 
bât lợi, ảnh hưởng đên hiệu quả của dự án, cụ thể như sau:

- Diện tích đât còn lại sau khi bị thu hôi không phù họp để tiếp tục xây dựng nhà m áy
- Đến nay, tình hình thị trường đã có nhiều thay đổi so với thời điểm quyết định đau tư. Các sản 

phâm dự kiến sản xuất đang dần bị thay thế bởi các sản phẩm khác tiên tiến hơn. Các điều kiện về tự 
nhiên, xã hội không còn thuận lợi như trước;

- Hiện Công ty đang triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bỏn tại Bỉm Sơn 3
Thanh Hóa với công suất 500.000 tấn lân nung chảy/năm và 200.000 tấn phân NPK/năm theo công é
nghệ mới phù hợp với nhu cầu thị trường. „

Vì vậy, việc dừng dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón NPK Thái Bình để tập trung mọi I
nguôn lực cho dự án xậy dựng nhà máy sản xuất phân bón tại Thanh Hóa là phù hợp. Hội đồng quản X
trị dự kiên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, quyết định cho dirng dự án

C- Vê dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chay và phẩn bón NPK vẩn  Điển í
tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa: Dự án được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt vào ngày 08/4/2015 với tổng 
mức đâu tư là 1.192 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 6 nam 2016. Đến nay, đã thực hiẹn 
xong phân san nền. Giá trị thực hiện dự án trong năm 2016 là 21,60 tỷ đồng. Lữy kế gia trị thực hien 
dự án từ khi triển khai đến hết năm 2016 là 94,175 tỷ đồng.

Đên hết năm 2016, Tiến độ thi công dự án bị chậm so với kế hoạch 06 tháng, do các nguyên 
nhân chủ yếu sau:

- Nguyên nhân khách quan: Công tác thiết kế kéo dài nhằm đảm bảo việc bố trí các hạng mục
hợp lý hơn và đảm bảo tiết kiệm chi phí; sự thay đổi các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đau
tư xây dựng; sự thay đổi các cơ quan thẩm duyệt của địa phương;

- Nguyen nhan chủ quan: Việc lựa chọn nhà thâu thực hiện gói thầu san nền châm 
d- v ề  đầu tư tài chính: không có
b. Các công ty con, công ty liên kết: không có

4- Tình hình tài chính:
a) Tình hình tài chính (đ):

SỖ
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2015

tăng/giảm
(%)

1 Tổng giá trị tài sản Tỷ.đ 699,153 717,165 -2,51
2 Doanh thu thuần Tỷ.đ 919,682 967,832 -4,98
3 Lợi nhuận từ hoạt đông kinh doanh Tỷ.đ 54,398 81,636 -33,37
4 Lợi nhuận khác Tỷ.đ 1,141 1,940 -41,18



5 Lợi nhuận truức thuế Tỷ.đ 55,540 83,577 -33,55
6 Lơi nhuân sau thuế Tỷ.đ 44,432 65,183 -31,84

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % . 10% 15%

- Các chỉ tiêu khác: Không có 

b) Các chi tiêu tài chính chủ yếu:
Sô
TT Chỉ tiêu

Năm
2016

Năm
2015

Ghi
chú

1 Chi tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 2,51 2,43

TSLĐ/Nợ ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh 0,94 1,10

TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản 0,33 0,35
+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu 0,50 0,53

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho

Giá vốn hàne bán 1,88 ' 2,17
Hàng tồn kho bình quân

+ Doanh thu thuần/rổng tài sản 1,32 1,35
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,05 0,07
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 0,10 0,14
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,06 0,09
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 0,06 0,08

5- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu tính đến 31/12/2016:
a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 37.665.348 CP
- Loại cổ phần: phổ thông
- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 CP

 ̂ - Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 37.665.348 CP 
Cơ cấu cổ đông:

- Theo cồ đông lớn (nấm giữ trên 5% vốn điều lệ) :____________________
STT Tên Cô đông Địa chỉ Sô ĐKKD Tỷ lệ năm giữ 

'(%)
1 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0100100061 

ngày 29/8/2014
67,06

2 Công ty TNHH Hoàng Ngân 02 Vũ Duy Thanh, Bích Đào, Ninh 
Bình

2700271351 
ngày 26/6/2014

9,95

3 Công ty cổ phần Chứng 
khoán Sài Gòn

72 Nguyễn Huệ, quận I, thành phố 
Hồ Chí Minh

02/GCNTVLK 
ngày 07/7/2006

5,40

Cộng 82,41



Loai Tỷ lệ năm giữ (%)
Trong nước
- Cá nhân 6,98
- Tô chức 92,90
Nước ngoài
- Cá nhân 0,00
- Tô chức 0,12

T Ỏ N G 100

- T leo sở hữu Nhà nước và các c ổ  đông khác
STT Tên CÖ đông Tỷ lệ năm giữ (%)

1 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 67,06

2 Cô đông khác 32,94

C ộng 100

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 01/01/2016: 289.734.570.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016: 376.653.480.000 đồng

c) Tình hình phát hành cô phiêu : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 
hữu trong năm 2016:
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 28.973.457 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 8.691.891 CP
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 37.665.348 CP
Sô lượng cô phiếu phát hành thêm đã được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ 

Chí Minh.
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có
e) Các chứng khoán khác: không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty trong năm 2016:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tông lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dich vu 
chính của Công ty:

1. Nguyên vật liệu:
TT Loại nguyên liệu Đơn vi Tiêu thu năm 2016

1 Quặng Apatit Tân 190.974
2 Quặng sà vân Tân 92.272
3 Quặng sa thạch Tân 27.858
4 Than Tân 60.478

Cộng 371.582

2. Sàn phẩm chính:
TT Loại sản phấm Đơn vị Sản lượng năm 2016

1 Phân lân nung chảy (Thương phấm- 
đóng gói)

Tân 278.993

2 Phân NPK Tân 36.295
Cộng 315.288



b) Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ 
chính của Công ty trong năm 2016: Đóng bánh được 73.050 tấn (chiếm 23,48% tổng lượng nguyên 
liệu đưa vào sản xuất), đưa vào sử dụng 74.443 tấn. Triệt tiêu hoàn toàn chất thải rắn.

6.2. Tiêu thụ năng lượng trong năm 2016:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:
- Các loại nhiên liệu tiêu thụ:

STT
Loại nhiên liệu Khối lượng

Giá nhiên liệu 
(đồng/tấn, m3) Sử dụng cho mục đích gì

1 Than 60.478 tân 3.296.339 đông/tân Sản xuât phân lân

3 Dấu Diezen 354.924 lít 11.590 đông/lít Dùng chạy các phương tiện 
vận tải, phát điện

4 Xăng 10.601 lít 16.000 đông/lít Dùng chạy xe ô tô

5 Khí đôt (ga) 90 kg 20.000 đông/kg Dùng cho nâu ăn

6 Trâu ép 4.741 tân 1.761.630 đồng/tấn Dùng đê sây lân

- Điện năng tiêu thụ:

Tiêu thụ Đon vị Giá trị

Điện kWh 12.292.200

Giá điện (ghi rõ 3 giá) Đồng/kWh
Caođiêm : 2.735 
Thấp điểm : 983 

Trung bình: 1.518
Chi phí điện Đông 20.721.063.990 đ

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Các giải 
pháp tiết kiệm năng lượng đã thực hiện:

TT Bộ phận

— , — ......  III ... ------------------- -------- ----------  V ■■ ■

Giải pháp sử dụng năng lượng tiêt kiệm hiệu quả

Nội dung giải pháp Kêt quả thực 
hiên

1 Khu vực nhà ăn; nhà 
hành chính.

Thực hiện tiếp giải pháp thay thế dấn bóng (T8-T10) bằng 
bóng đèn tuýp T5; hoặc đèn LED khi đèn T8,10 hỏng; duy trì 
việc sửa chữa thay thế loại bóng đèn tiết kiệm.

85%

2 Khu vực sản xuất 
chiếu sáng bảo vệ

Thay thế bóng đèn Halozen công suất 500W bằng bóng đèn 
cao áp 250W; hoặc thay bóng đèn cao áp bằng bóng đèn LED 
100W.

90%

3 Các dây truyền sản 
xuất

Tiếp tục thay đổi các động cơ, thiết bị có công suất phù họp 
với tính năng, thay đổi kết cấu giảm tốc, giảm tổn thất điện 
năng.

30%

4 Khu vực bơm tuần 
hoàn Lò cao.

Lắp đồng hồ theo dõi điện làm việc của các bơm, kịp thời 
phát hiện sự cố khi bơm làm việc non tải hoặc không tài, nâng 
cao hiệu suất thiết bị.

100%

5

Lắp đặt biến tần cho 
động cơ máy sấy và 
động cơ làm nguội 

NPK

Giải pháp lắp biến tần cho 02 động cơ máy sấy (22KW0 và 02 
động cơ máy làm nguội (7,5KW) của hai dây chuyền NPK vê 
viên; tiết kiệm điện năng, thay đổi tốc độ động cơ phù hợp với 
năng suất của thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất.

100%



6 Khu vực Lò Cao
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, thiết bị để giảm số lần 
ngừng lò, giảm định mức than.

Giảm than 3% 
so với năm 
2015.

7 Khu vực Sấy nghiền Sừ dụng trấu ép thay cho than antraxít trong sấy lân Giảm phát thải 
khí nhà kính.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm 
năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này năm 2016:

- Đóng bánh quặng tận thu 100% phế thải rắn; 2016 đóng bánh được 73.050 tấn; đưa vào sử 
dụng 74.443 tấn, tiết kiệm chi phí cho sản xuất;

- Sử dụng than cám ép viên thay thế than cục trong sản xuất ở Lò cao, tiết kiệm chi phí cho 
sản xuất.

- Cải tiến công nghệ và thiết bị sử dụng trấu ép thay cho than antraxít trong sấy lân tại Phân 
xưởng Sây Nghiền , tiết kiệm chi phí cho sản xuất;

- Chê tạo và lắp đặt 02 silo chứa xi măng phục vụ sản xuất tại Phân xưởng Nguyên liệu cải 
thiện điêu kiện làm việc cho công nhân, tiết kiệm chi phí cho sản xuất.

6.3. Tiêu thụ nước trong năm 2016:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:
- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nước ngầm tự khai thác 1.400-1.500 

(m3/ngày). Năm 2016 đã khai thác 507.650 m3.
- Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất : giấy phép số 436/GP-BTNMT ngày 14/3/2011 

của Bộ TNMT.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng:
Lượng nươc thai: Được câp phép cao nhât 500m3/ ngày đêm. Hiện tại; toàn bộ nước thải công

nghiệp, nước thài sinh hoạt và một phần nước mưa đã được xử lý bằng tuần hoàn nên đã triệt tiêu
toàn bộ nước thải ; tiêt kiệm mỗi năm khoảng 14 triệu m3 nước.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

La đơn VỊ san xuat phan bon đong trên địa bàn thành phô Hà Nội, công tác bảo vệ môi trường 
luon được Cong ty chú trọng đặt lên hàng đâu; Công ty đã thực hiện các giải pháp chủ yếu như sau:

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về môi trường của Nhà nước và Thanh phố Hà Nội.

- Đã lập bản báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Không ngừng đôi mới các biện pháp giám sát, quản lý, giáo dục về môi trường:
- Khong ngưng đâu tư khoa học công nghệ đê đảm bảo, cải thiện môi trường.

a- So lan bị xư phạt VI phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường' 
Không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 
trường: Không có

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Lượng lao động bình quân trong năm 2016: 632 người

Thu nhập bình quân năm 2016: 8.963.000 đồng/người/tháng



b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn, phúc lợi cho người lao động:
+ Thời gian làm việc: 8h/ngày; Từ 5,5 - đến 6 ngày/tuần.
+ Các chế độ đối với người lao động được thực hiện theo quy định của Nhà nước.
c) Chế độ đào tạo: Hàng năm, tổ chức đào tạo và thi tay nghề cho người lao động.

6.6. Chương trình liên quan đến phát triển cộng đồng: Các chương ừình liên quan đến phát 
triển cộng đồng luôn được Công ty quan tâm. Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới", Công ty đã nghiên cứu để sản xuất ra các loại phân bón thích hợp với biến 
đổi khí hậu. Năm 2016 Công ty đã đầu tư kinh phí để tổ chức 250 lớp tập huấn cho 50.000 nông dân 
về kỹ thuật sử dụng phân bón, góp phần tăng hiệu quả sử dụng phân bón, bảo vệ môi trường.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc:
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Trong năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn như đã 
nêu tại mục 1 phần II. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung vẫn giữ ổn 
định do Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả; cụ thể như sau:

- Tăng cường tuyển bổ sung lao động, đào tạo tay nghề cho công nhân; do vậy đã đáp ứng 
được nhu cầu lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Công tác tổ chức, quản lý- ở mọi khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh được tiếp tục đổi 
mới, tăng cường, bám sát thực tiễn nên đảm bảo việc chấp hành quy định, nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh;

- Tập trung các biện pháp về khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật; đại tu sửa chữa thiết bị để 
nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm;

- Đầu tư đầy đủ, kịp thời các máy móc thiết bị phục vụ yêu cầu của sản xuất, cải thiện điều 
kiện làm việc cho công nhân. Các hạng mục đầu tư đều phát huy hiệu quả;

- Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới bao bì sản phẩm; sản xuất các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu 
thị trường;

- Tiếp tục đầu tư cho công tác thị trường nên để giữ vững thị trường trong điều kiện cạnh 
tranh gay gắt;

- Xây dựng cơ chế, giá bán phù hợp từng thời điểm thị trường, từng đối tượng khách hàng;
- Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình: Thường xuyên 

làm việc với tỉnh Thái Bình để giải quyết việc đền bù và bàn giao mặt bằng đối với phần đất bị thu 
hồi;

- Đối với dự án đầu tư xây dụng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn 
Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa: Tập trung nhân lực, vốn để triển khai dự án.

Kết quả đạt được trong năm năm 2016:
- Sản lượng tiêu thụ năm 2016 tương đương so với năm 2015. Đây là kết quả tương đối khả 

quan trong bối cảnh hầu hết các doanh nghiệp sản xuất phân bón thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 
đều sụt giảm sản lượng tiêu thụ. Việc giữ ổn định sản lượng tiêu thụ năm 2016 tạo tiền đề thuận lợi 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

- Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận giảm so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2015; nguyên nhân 
cụ thể đã được tại mục 1 phần II;

Những tiến bộ đạt được trong năm 2016:
- Trình độ công nghệ sản xuất được nâng cao; các máy móc, thiết bị về cơ bản được đầu tư, 

cải tạo, sửa chữa nên đã đáp ứng yêu cầu, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc



cho công nhân, cải thiện môi trường. Đặc biệt, năng lực chế tạo, lắp đặt máy móc thiết bị của Công 
ty được nâng cao; hầu hết các hạng mục chế tạo, lắp đặt trong năm 2016 đều do Công ty thực hiện:

 ̂ - Ap dụng nhiêu sáng kiên cải tiên kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tiết giảm chi phí sản
xuất, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm;

- Các sản phâm mới (NPK vê viên, lân vê viên..) được thị trường chấp nhận, sản lượng tiêu 
thụ tăng rõ rệt so với năm 2015;

- Các thị trường tiêu thụ truyền thống cả trong và ngoài nước được giữ vững trong bối cảnh 
cạnh tranh rất gay gắt;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho 
người lao động trong bối cảnh ngành phân bón trong nước gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh 
nghiệp phải ngừng hoặc giảm hoạt động;

2. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài sản:

Vốn chủ sở hữu, tài sản của Công ty tính đến 31/12/2016 như sau:
SỐ
TT Chỉ tiêu ĐVT

Tại ngày 
31/12/2015

Tại ngày 
31/12/2016

1 Vốn điều lệ Tỷ.đ 289,735 376,653
2 Vốn chủ sở hữu Tỷ.đ 468,638 465,548
3 Vốn góp của chủ sở hữu Tỷ.đ 289,735 376,653
4 Quỹ đầu tư phát triển Tỷ.đ 82,664 30,328
5 Vốn khác thuốc vốn chủ sở hữu Tỷ.đ 14,891 3,282
6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tỷ.đ 81,348 55,285
7 Tổng tài sản Tỷ.đ 717,165 699,153

Các tài sản được đâu tư và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả của tài sản.

Hiệu quả sử dụng vốn năm 2016 của Công ty được đánh giá qua các chỉ số tài chính, cụ thể:
Số Tại ngày Tại ngày
TT Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016

1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH 13,91% 9,54%

2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 9,09% 6,36%

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn năm 2016 đều đạt thấp hơn so với năm 2015. Tuy nhiên, 
Công ty vần bảo toàn và phát triển được vốn.

______ Công nợ phải thu
Sô
TT Chỉ tiêu ĐVT

Tại ngày 
31/12/2015

Tại ngày 
31/12/2016

Tổng nợ phải thu Tỷ.đ 47,483 28,377
1 Phải thu khách hàng Tỷ.đ 14,754 5,078
2 Trả trước cho người bán Tỷ.đ 2,354 2,851
3 Phải thu về cho vay ngắn hạn Tỷ.đ 1,141 1,141



4 Các khoản phải thu khác Tỷ.đ 31,128 21,201

5 Dự phòng phải thu khó đòi Tỷ.đ -1,894 -1,894

Một số chỉ tiêu cơ bản

1 Tỷ lệ nợ phải thu khó đòi/tổng nợ phải thu % 3,99 6,68

2 Vòng quay của các khoản phải thu 65,597 181,096

(=Doanh thu thuần/số dư phải thu khách hàng)
Nợ phải thu chủ yêu là phải thu tiên bán hàng. Công ty đã thực hiện quản lý công nợ theo đúng 

các quy chế, quy định của Công ty.
Nợ phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2016 là 1,894 tỷ đồng. Trong năm 2016 không phát sinh 

thêm nợ phải thu khó đòi. Một số khoản công nợ đã phát sinh nhiều năm, Công ty đã thực hiện trích 
lập dự phòng và đã thực hiện các biện pháp để thu hồi công nợ, khởi kiện ra toà.
Ngoài khoản công nợ này, Công ty không có khoản công nợ phải thu khó đòi hay tài sản khó thu hồi 
nào ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

b Tình hình nợ phải trả:

Công nợ phải trả
Sô
TT Chỉ tiêu ĐVT

Tại ngày 
31/12/2015

Tại ngày 
31/12/2016

Tổng nợ phải trả Tỷ.đ 248,527 233,605

A Nợ ngắn hạn Tỷ.đ 248,527 233,605

1 Phải trả người bán Tỷ.đ 59,855 70,063

2 Người mua ừả tiền trước Tỷ.đ 1,825 0,361

3 Thuế và các khoản phải nộp NSNN Tỷ.đ 0,013 0,014

4 Phải trả người lao động Tỷ.đ 38,071 33,192

5 Chi phí phải trả ngắn hạn Tỷ.đ 0,609 ■2,143

6 Phải trả ngắn hạn khác Tỷ.đ 134,097 116,805

7 Dự phòng phải trà ngắn hạn Tỷ.đ 9,000 2,500

8 Quỹ khen thưỏTig, phúc lợi Tỷ.đ 5,057 8,525

B Nợ dài hạn Tỷ.đ 0 0

Tình hình tài chính của Công ty đảm bảo cho khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn, không 
có nợ quá hạn. Cụ thể qua các chỉ tiêu đánh giá chung như sau:

* Khả năng thanh toán nợ: 31/12/2015 31/12/2016

-Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản: 0,347 0 334

- Khả năng thanh toán hiện hành: 2,43 2.51

(Tài sàn ngắn hạn/nợ ngắn hạn)



* Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 0 53 0 50

- Công ty có đủ khả năng thanh toán hiện hành.

- Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016: 0,5 lần đang trong tỷ lệ an
toàn theo quy định của Nhà nước. °

Trong năm Công ty có xuât khâụ sản phâm phân lân, giao dịch này sử dụng ngoại tệ, tuy nhiên
doanh thu và các khoản thu xuất khẩu chiềm tỷ trọng không cao trong tong doanh thu của Công ty do
đó rủi ro từ tỷ giá hối đoái rất thấp. '

3- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
- Tăng cường đào tạo, bổ nhiệm cán bộ có trình độ;
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành tại tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh 

doanh;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định về quản lý;
- Quản lý chặt chẽ quá trình mua sắm vật tư;
- Sản xuât, dự trữ vừa đủ theo kế hoạch và nhu cầu thị trường; hạn chế tối đa lượng hàng tồn;
- Đay mạnh cải tiên công nghệ lò cao; cơ giới, họp lý hóa các khâu trong sản xuất, áp dụng 

các sáng kiên cải tiên kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện điều kiện làm viẹc cho 
công nhân, đảm bảo môi trường;

- Tiep tục nghiên cứu, sản xuât các sản phâm mới, cải tiên mẫu mã bao bì, đáp ứng nhu cầu 
thị trường;

- Đậy mạnh công tác thị trường, tiêu thụ cả trong và ngoài nước.
- Tiêp tục kiện toàn bộ phận đầu tư xây dựng.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
Ngoài khó khăn năm 2016 tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh; trong năm 2017 còn 

nôi lên một số khó khăn sau:
* Giá vậj tư đầu vào (than) tăng, nguồn cung phân bón trên thị trường tăng, giá phân bón đơn 

vân ở mức thấp, cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Nhân lực. vốn 
cho hoạt động sản xuât kinh doanh của Công ty bị hạn chế nhiều do năm 2017 là thời điểm Công ty 
phai tạp trung thực hiện dự án đâu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón 
NPK Văn Điển tại Thanh Hóa.

Kế hoạch năm 2017 và các biện pháp thực hiện:
a- Các chỉ tiêu chính:
- Vốn chủ sở hữu: 432,263 tỷ đồng
- Mức đầu tư xây dựng: 312,362 ty đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 296.000 tấn
+ Lân : 255.000 tấn
+ N PK : 41.000 tấn
- Doanh thu: 920,070 tỷ.đ
- Lợi nhuận trước thuế: 55.000 tỷ.đ
- Lao động bình quân: 631 người
- Thu nhập bình quân: 7,429 tr.đ/người/tháng
b- Các biện pháp thực hiên:
- Vê tô chức, quản lý: Tập trung đào tạo, tuyển dụng lao động phục vụ cho sản xuất kinh 

doanh và dự án đâu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chay và phân bón NPK Văn Điển 
tại Bỉm Sơn Thanh Hóa. Tăng cường các biện pháp tổ chức, quản lý sản xuất để ổn định sản xuất, 
tiet giam chi phí, nâng cao năng suât lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất'

,SÍ*n XÛ  k 'nh doanh: Tiếp tục thực hiện các biện pháp đầu tư khoa học kỹ thuật, cải tiến 
hợp lý hóa sản xuất. Nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì, sản xuất sản phẩm mới đáp ưng nhủ cầu thi 
trương. Tiêp tục thực hiện các biện pháp hiệu quả để giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thu trong 
nước, từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu;



- về đầu tư xây dựng:
+ Mua sắm các máy móc thiết bị đáp úng yêu cầu sản xuât kinh doanh;
+ Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuât phân bón NPK Thái Bình: Trình Đại hội 

đồng cổ đông cho dừng dự án; ^
+ Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuât phân lân nung chảy và phân bón NPK 

Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Công ty tự thực hiện một sô 
gói thầu của dự án để nâng cao chất lượng, hiệu quả của dự án. Tìm đối tác liên doanh đê quy hoạch 
chuyển đổi khu đất của Công ty tại Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội có hiệu quả.

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đổi với ỷ  kiên Kiêm toán vê Báo cáo tài chính năm 
2015: Không có.

6. Báo cảo đảnh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty trong 
năm 2016:

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu về môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, xử lý chât
thải):

Với các biện pháp và kết quả đạt được tại các mục 6.1 - 6.4 phần II nêu trên; trong năm 2016, 
các chỉ tiêu về môi trường đều được Công ty thực hiện tốt hơn, đạt và thâp hơn tiêu chuân cho phép. 
Mức tiêu thụ nước, năng lượng, xử lý chất thải luôn ở mức tiết kiệm và tiên tiên so với thê giới. Do 
vậy đã góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiên làm việc cho người lao động, tiêt kiệm tài 
nguyên, tiêt giảm chi phí sản xuât.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: ^
Với các biện pháp và kết quả đạt được tại các mục 6.5 phần II nêu trên; Công ty đã thực hiện 

tốt các chế độ, đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Do vậy, 
đã tạo thêm sự gắn bó của người lao động với Công ty.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đôi với địa phương:
Với các biện pháp và kết quả đạt được tại mục 6.6 phần II nêu trên, Công ty đã được địa 

phương và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đánh giá là một trong các đon vị dân đâu trong công tác xã 
hội, từ thiện.
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị vê các mặt hoạt động của Công ty:
Nhìn chung, các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 tương đối ổn đinh, cụ thê:
- v ề  lao động: Đáp úng nhu cầu sản xuất kinh doanh và cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy 

sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa;
- v ề  tổ chức, quản lý: Chặt chẽ, khoa học, bám sát thực tế sản xuất kinh doanh;
- v ề  công nghệ: Được cải tiến, nâng cao trình độ;
- v ề  sản xuất: Tăng cường tiết giảm chi phí sản xuât, tăng năng suât lao động
- v ề  tài chính kế toán: Thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Công ty; tình hình tài

chính của Công ty lành mạnh;  ̂ ,
- v ề  đau tư xây dựng: Đáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị cho sản xuất kinh doanh. Giải

quyết xong việc đền bù và bàn giao đất tại dự án nhà máy NPK Thái Bình. Dự án đâu tư xây dựng
nhà máy sản xuất phân bón Thanh Hóa được khởi công, thực hiện xong phân san nên.

- về sản phẩm mới: Các sản phẩm mới (lân, NPK vê viên) tiêp tục thâm nhập thị trường, 
tăng sản lượng tiêu thụ.

- vể thị trường, tiêu thụ: Thị trường được giữ vững, sản lượng tiêu thụ tương đương so với 
năm 2015;^

- v ề  hiệu quả kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) giảm so với kê hoạch và cùng kỳ 2015. 
Nguyên nhân đã được nêu tại mục 1 phần II.

- v ề  trách nhiệm môi trường, xã hội: Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về môi 
trường; tích cực tham gia các chương trình xã hội, từ thiện.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:



Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tích cực, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ quản lý, điêu hành hoạt động của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và chấp 
hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2017:
Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty năm 2016 và dự kiến tình hình năm 2017, 

Hội đông quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công 
ty năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như đã nêu ở mục 4.a phần III nêu trên.

Đê thực hiện được kế hoạch đề ra, cần thực hiện các giải pháp sau đây:
a- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở 

tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; đảm bảo tạo điều kiện tối đa và 
phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành;

- Tiêp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, nhất là các Quy chế, Quyết định làm 
cơ sở cho mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tiếp tục hoàn thiện với 
mục tiêu phát triển bền vững;

- Tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát để nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động của 
Công ty;

- Tiêp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành để đáp ứng đòi hòi ngày càng cao của 
hoạt động sản xuât kinh doanh, đặc biệt là cán bộ bộ phận đầu tư xây dựng để đảm bảo tiến độ, chất 
lượng, hiệu quả dự án đâu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn 
Điên tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

b- Hội đông quản trị định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm 
vụ trọng tâm sau:

- Tập trung cao độ, linh hoạt, bám sát thực tế trong công tác quản lý, điều hành;
- Chú trọng nhân tố con người;
- Ap dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản 

xuất, hạ giá thành sản phẩm;
- Phát triển sản phẩm mới; củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước;
- Triên khai các dự án đâu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả;
- Đảm bảo vệ sinh môi trường-an toàn lao động theo quy định của nhà nước. Thực hiện tốt 

các chê độ, đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Quan tâm, 
hưởng ứng các phong trào xã hội, từ thiện do địa phương và các tổ chức phát động.

V. Quản trị công ty:
1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội dồng quàn trị tại thời điểm báo cáo:
STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cố phần cá 

nhân/đại diện sở hữu (%)
Chức danh thành viên HĐQT tại 

các Công ty khác
1 Lâm Thái D ương Chủ tịch HĐQT -  Sở hữu cá nhân: 0

- Đại diện sở hữu: 27,06
1- Chủ tịch H ĐQ T Công ty cổ  
phần Phân bón M iền Nam
(Số ĐKKD: 0300430500; cấp ngày 

25/0ì /20110; địa chi: Quận Binh Chánh, 
TP Hồ Chí Minh)
2- Chủ tịch H ĐQ T Công ty cổ  
phần Cao su sao vàng
(Số ĐKKD: 0103011568; cấp ngày 
02/8/2013; đia chi: Thanh Xuân, HN).

2 Nguyễn Thu Hằng Thành viên HĐQT - Sở hữu cá nhân: 0
- Đại diện sờ hữu: 15

Không

3 Hoàng Văn Tại Thành viên HĐQT- 
Tổng Giám đốc

- Sở hữu cá nhân: 0,02
- Đại diện sở hữu: 25

K hông

4 Nguyễn Ngọc Thạch Thành viên HĐQT - Sở hữu cá nhân: 0,03
- Đại diện sở hữu: 9,95

Chủ tịch H ội đồng thành viên  
Công ty TNHH Hoàng Ngân

5 Cấn Thị Thu Hà Thành viên HĐQT 
độc lập

- Sở hữu cá nhân: 0,01
- Đại diện sở hữu: 0



Ghi chú:
- Các thành viên từ mục 1 đến mục 3: Đại diện sở hữu cho cổ đông lớn là Tập đoàn Hóa Chất Việt 
Nam;
- Thành viên mục 4: Đại diện sở hữu cho cổ đông lớn là Công ty TNHH Hoàng Ngân;
- Thành viên mục 5: Là thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Tại thời điểm báo cáo, số lượng và cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:
+ Số lượng: 05 thành viên;
+ Cơ cấu: 04 thành viên đại diện sở hữu của cô đông lớn, trong đó có 01 thành viên tham gia điêu 
hành (các thành viên này đều không phải là thành viên độc lập); 01 thành viên độc lập.

b. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp 

luật và của Công ty.

Trong bối cảnh rất khó khăn của ngành sản xuất phân bón trong nước; để nâng cao hiệu quả 
hoạt động quản trị Công ty và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng 
cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, thực hiện các biện pháp như 
sau:

- Bổ sung, sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế quản ừ ị nội bộ của Công ty theo đúng 
quy đmh hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp thực tế hoạt động của Công ty;

- Kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý Công ty (Ban Tổng giám đốc);
- Tập trung chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như niêm yêt cô phiêu, tài 

chính, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh-đầu tư 
xây dựng; đặc biệt là việc triển khai dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy 
và phân bón NPK Văn Điển” tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các quy định của 
Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; trong việc 
điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Hàng tháng, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm lập 
báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng của tháng trước trình Hội đồng quản trị và Ban 
Kiểm soát. Hàng quý, Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng cho 
Ban Tổng giám đốc và định kỳ họp Hội đồng quản trị để kiểm điểm kết quả thực hiện;

- Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp (đã tổ chức 13 cuộc họp chính thức) 
và nhiều lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản.

Các Nghị quyếưQuyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

STT Sô Nghị quyêt/ 

Quyết định

Ngày Nội dung

1 08/QĐ-HĐQT 11/01/2016 Phê duyệt Dự toán gói thầu số 13 “Thấm ứa thiết kế công nghệ 
và dự toán” thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất 
Phân lân nung chảy và phân bón NPK Yăn Điển” tại khu B-khu 
công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hóa (dưới đây viết tắt là dự án nhà 
máy tại Thanh Hóa).

2 09/QĐ-HĐQT 11/01/2016 Phê duyệt dự toán gói thầu TV-GĐ-01 “Lập hồ sơ mời thầu và 
phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp và thiết bị 
giai đoạn 1 thuộc Dự án nhà máy tại Thanh Hóa.

3 10/NQ-HĐQT 11/01/2016 1- Thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016” đế trình 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2- Thông qua “Kế hoạch đầu tư thị trường” năm 2016.



3- Triến khai quy trình bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Phó 
Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

4 17/QĐ-HĐQT 20/01/2016 Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát điều chỉnh bố sung và dự toán khảo 
sát điều chỉnh bổ sung của gói thầu số 11 “ Khoan khảo sát địa 
chât phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công” thuộc dự án nhà máy 
tại Thanh Hóa.

5 19/QĐ-HĐQT 27/01/2016 Thành lập Tổ thẩm định để thẩm định các công việc của dự án 
nhà máy tại Thanh Hóa.

6 22/NQ-HĐQT 02/02/2016 1- Phê duyệt thiết kể bản vẽ thi công và dự toán hạng mục “Tổng 
mặt băng san nền thô + hồ đệm” thuộc dự án nhà máy tại Thanh 
Hóa.

2- Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu XL-GĐ-01 “San nền và thi 
công hô đệm” thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.

3- Trong quá trình triển khai dự án nhà máy tại Thanh Hóa: Khi 
thay đổi thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế cơ sở nhưng 
không làm thay đôi quy hoạch; quy mô; công nghệ; tính chất; 
công suât của công trình, hạng mục công trình, dự án; không làm 
tăng giá gói thâu: Giao Tổng giám đốc chủ động phối hợp với tư 
vân triển khai trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định đồng 
bộ với quá trình phê duyệt thiêt kể bản vẽ thi công các hạng mục.

4- Đồng ý về mặt chủ trương triển khai phương án thuê sử dụng 
bãi hàng ga công nghiệp Bỉm Sơn làm hóa trường lâu dài thay 
cho việc đâu tư làm hạng mục đường săt thuộc dự án nhà máy tại 
Thanh Hóa.

Giao Tổng giám đốc làm báo cáo nghiên cứu ảnh hưởng của nội 
dung trên đên tông mức đầu tư và hiệu quả sử dụng lâu dài của 
dự án, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

5- Đồng ý về mặt chủ trương cho Công ty ký kết các họp đồng 
với Công ty TNHH Hoàng Ngân (người có liên quan của ông 
Nguyên Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 
2016 đê mua quặng secpentin, dịch vụ vận chuyên, dịch vụ thuê 
kho; trường họp giá trị hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc 
thâm quyên của Hội đông quản trị, Tông giám đổc báo cáo Hội 
đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

7 27/NQ-HĐQT 24/02/2016 1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đế 
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2- Giao Tổng giám đốc lập phương án phân chia lợi nhuận năm 
2015, mức cổ tức năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2016.

3- Bổ nhiệm lại có thời hạn cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám 
đốc Công ty (Ông Phạm Quang Trung, Ông Chu Văn Thươc), Kế 
toán trưởng Công ty (Bà Nguyễn Thị Hiền).

8 32/QĐ-HĐQT 24/02/2016 Phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của Công ty 
cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

9 33/HĐQT-PLVĐ 01/3/2016 Thông qua các chỉ tiêu chính đối với việc vay vốn để triển khai 
dự án nhà máy tại Thanh Hóa.

10 34/QĐ-HĐQT 01/3/2016 Phê duyệt dự án toán thu, chi phí quản lý dự án giai đoạn 1 thuộc 
dự án nhà máy Thanh Hóa.

11 37/NQ-HĐQT 05/4/2016 1- Thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016
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do Ban điều hành lập.

2- về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

+ Thông qua thòi gian và địa điểm tổ chức Đại hội;

+ Thông qua các tài liệu, hồ sơ phục vụ Đại hội;

+ Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và dự kiến nhân sự 
Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

3- Thông qua kế hoạch điều chinh, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản 
lý Công ty giai đoạn 2016-2021.

4- Thông qua kế hoạch đầu tư thiết bị lẻ năm 2016.

5- về  dự án nhà máy tại Thanh Hóa:

+ Triển khai dự án theo tiến độ đã được HĐQT phê duyệt;

+ ủy  quyền cho Tổng giám đốc tận dụng, điều chuyển thiêt bị, tài 
sản từ dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK 
Thái Bình và từ Công ty vào dự án nhà máy tại Thanh Hóa;

+ Giao Tổng giám đốc làm việc với các ngân hàng để sớm hoàn 
thiện dự thảo họp đồng vay vốn cho dự án, trình Hội đông quản 
ứị xem xét, quyết định. .

12 52/NQ-HĐQT 23/4/2016 1- Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của 
gói thầu XL-GĐ1-01 “San nền và thi công hồ đệm” thuộc dự án 
nhà máy tại Thanh Hóa.

2- Thông qua kế hoạch tháo dỡ và bảo quàn 02 bộ khung nhà 
thép của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK 
Thái Bình theo phương án bồi thường và giải phóng mặt băng đã 
được UBND huyện Hưng Hà, tinh Thái Bình phê duyệt.

13 58/NQ-HĐQT 06/5/2016 1- Giải quyết kiến nghị hủy thầu của một số nhà thầu đồi với kêt 
quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của gói thầu XL-GĐ1-01: 
San nền và thi công hồ đệm thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.

2- Thông qua phương án chi ứả cổ tức năm 2015.

3- Ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

4- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 
Công ty năm 2016.
5- Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công 
ty giai đoạn 2016-2021.

14 61/QĐ-HĐQT 06/5/2016 Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của 
Công ty giai đoạn 2016-2021.

15 64/QĐ-HĐQT 19/5/2016 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu XL-GĐ1-01 
“San nền và thi công hồ đệm” dự án nhà máy tại Thanh Hóa.

16 65/NQ-HĐQT 25/5/2016 Thống nhất triển khai quy trình bố nhiệm nhân sự giữ chức vụ 
Phó Tổng giám đốc Công ty có thời hạn đối với Ong Văn Hông 
Sơn-Trưởng Phòng Kỹ thuật.

17 68/NQ-HĐQT 30/5/2016 Lấy ý kiến cố đông bằng văn bản đế thông qua Quyết định của 
ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh nội dung “chi trả tiên thù lao cho 
Trưởng Ban kiểm soát Công ty năm 2016” tại kế hoạch chi trả 
tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiêm soát và 
Thư ký Công ty năm 2016 trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 
ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông.



18 72/QĐ-HĐQT 20/6/2016 Triến khai phương án phát hành cồ phiếu đế tăng vốn cổ phần từ 
nguôn vôn chủ sở hữu.

19 78/NQ-HĐQT 30/6/2016 1- Thông qua ngày đăng ký cuổi cùng để phát hành cổ phiếu tăng 
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Văn Hồng Sơn-Trưởng Phòng Kỹ 
thuật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phan Phân lân 
nung chảy Văn Điển kể từ ngày 30/6/2016.

20 83/NQ-HĐQT 19/7/2016 1- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2016 cho Ban 
điều hành;

2- Giaọ Tổng giám đốc và Ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ 
thiêt kê bản vẽ thi công giai đoạn 1 của dự án nhà máy tại Thanh 
Hóa;

3- Xác định kêt quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát 
năm 2016 và thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông vê nội dung này.

21 90/QĐ-HĐQT 24/8/2016 Ban hành Quy chể Tỗ chức điều hành.
22 91/NQ-HĐQT 29/8/2016 Triến khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ 

nguôn vôn chủ sở hữu của Công ty.
23 93/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Sửa đối nội dung “vốn điều lệ, cổ phần” tại Điều lệ Công ty
24 94/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Đăng kỵ chứng khoán bố sung đối với số lượng cổ phiếu đã phát 

hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
25 95/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Đăng ký niêm yết bố sung đối với số lượng cố phiếu đã phát hành 

để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
26 96/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
27 97/NQ-HĐQT 31/8/2016 Vay vốn đống tài trợ từ các ngân hàng đế triến khai dự án nhà 

máy tại Thanh Hóa.
28 113/QĐ-HĐQT 14/10/2016 Ban hành Quy chế tiêu thụ sản phấm.
29 114/QĐ-HĐQT 17/10/2016 Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị tư vấn thấm tra thiết kế bản 

vẽ thi công giai đoạn 1 của dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
30 115/QĐ-HĐQT 17/10/2016 Phê duyệt dự tọán gói thầu tư vấn-giai đoạn 1-01 “Thiết kế, lập 

và thẩm định hồ sơ phòng cháy chữa cháy giai đoạn 1” của dự an 
nhà máy tại Thanh Hóa.

31 117/NQ-HĐQT 17/10/2016 1- Giao kế hoạch kinh doanh quý IV năm 2016 cho Ban điều 
hành.

2- Giao Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung liên quan đến 
dự án nhà máy tại Thanh Hóa:

- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 (điều chỉnh);

- Lập kế hoạch điều chỉnh tiến độ giai đoạn 1 và cả dự án;

- Hoàn thiện hợp đồng vay vốn cho dự án;

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban quản lý dự án.

3- Giao Tổng giám đốc hoàn thiện Quy chế đầu tư xây dựng.
32 121/QĐ-HĐQT 31/10/2016 Ban hành Quy chế bảo mật thông tin.
33 122/QĐ-HĐQT 31/10/2016 Ban hành Quy chế quản lý nợ.
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34 123/NQ-HĐQT 08/11/2016 Chi tạm ứng cố tức lần 1 năm 2016 bằng tiền.

35 125/QĐ-HĐQT 14/11/2016 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.

36 126/QĐ-HĐQT 14/11/2016 Ban hành Quy chế quản lý tài chính.

37 128/QĐ-HĐQT 22/11/2016 Ban hành Quy chế nội bộ về quản ứị Công ty.

38 130/QĐ-HĐQT 12/12/2016 Ban hành Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập.

39 132/NQ-HĐQT 16/12/2016 Thông qua dự thảo hợp đồng tín dụng về việc vay vốn đổng tài 
trợ từ các ngân hàng để triển khai dự án nhà máy tại Thanh Hóa.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Thành viên Hội 
đòng quản trị độc lập không điều hành đã thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn theo quy định; 
tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng quản trị.

e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có
f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các khóa đào tạo: Không có

2. Ban Kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cô 
p h ần (%)

1 Nguyễn Hồng Hải Trưởng Ban 0

2 Trân Quôc Cương Thành viên 0

3 Hô Sỹ Tiên Thành viên . 0,034

b) Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016:
Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện việc 

phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, 
kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các 
cuộc họp của Hội đồng quản t r ị , Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban kiểm soát về các chủ 
trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin 
theo quy định; cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý, năm 2015, năm 2016;
- Góp ý xây dựng dự thảo và kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định đã ban hành;
- Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc tạm ứng cổ tức năm 2016;
- Kiểm tra công tác điều hành giá bán sản phẩm, công tác tiêu thụ, ký kết các hợp đồng bán 

sản phẩm, mua nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ, tiêu hao 
nguyên vật liệu...

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cố đông:
Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành:
Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp do Hội đồng quản trị cung cấp và kết quả kiểm tra, giám sát, 

đánh giá trực tiếp của Ban kiểm soát trong năm 2016, Ban kiểm soát nhận thấy:
- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông thường niên và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản 
xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và có nội dung 
phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện đúng các Nghị Quyết, Quyết định của Hội 
đồng quản trị; đã xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý, linh hoạt với sự biến 
động của thị trường góp phần làm giảm chi phí đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh;



' '  ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước' chính
sách ke toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn 
mực kế toán Việt Nam và các văn bản hựớng dẫn hiện hành, sổ  sách kế toán, thống ke đầy đủ rõ 
ràng, lưu trừ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Công tác kiếm kê (tiền mặt, hàng hóa, vật 
tự, thành phâm tôn kho, tài sản cố định...) và đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ đúng quy 
định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước;

- Cac Nghị quyêt, Quyêt định của Hội đông quản trị và Ban điều hành đều bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp của người lao động. Các quyền lợi của người lao động như chế độ lương, đóng bảo hiểm 
xã hội -  y tế - thất nghiệp đều được thực thi đầy đu theo quy định của pháp luật. Trong năm 2016 
Cong ty đã tô chức các cuộc đôi thoại định kỳ giữa đại diện người lao động và đại diện Công ty theo 
quy định, neu cao tinh thân dân chủ và môi quan hệ găn bó giữa Ban điều hành và người lao đông 
trong Công ty.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với cổ đông:
, - Những quyên lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

đeu đuợc đam bảo và tôn trọng; Các thông tin định kỳ và thông tin bất thường liên quan đến lợi ích 
co đong, tinh hmh quản tri Công ty ... được công bô đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn 
bản hướng dẫn thi hành;

- Một số cổ đông được Công ty hỗ trợ thủ tục hành chính để xác minh đính chính thông tin 
người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đổi mới Giấy Chứng 
nhận sở hữu cổ phần;

- Công tác trao đổi thông tin, phối họp giữa Ban kiểm soát với các cổ đông được thực hiện 
đảm bảo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sự phối họp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị Ban điều 
hành và các cán bộ quản lý khác:

 ̂ - Bạn kiem soat đã phoi hợp chặt chẽ với Hội đông quản trị và Ban điều hành trong quá trình
quản lý, điêu hành hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thu các quy định của pháp luật, Đieu lệ của 
cong ty, gop phạn lam cho hoạt động sản xuât kinh doanh của Công ty được minh bạch lành mạnh'

„. X ~ vởi đ° ng quản tr-: Đại djện của ,Ban soát đa tham dự tất cả các cuộc họp cua 
Họi đông quản trị, các tài liệu, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được chuỹển đầy đủ 
cho Ban kiêm soát. Đối với những vấn đề do phía Ban kiểm soát đề xuất, Hội đồng quản tri đều 
nghiem túc thảo luận, trao đôi ý kiên, tiêp thu, giải đáp, tháo gỡ'

- Đôi với Bạn điêu hành và các cán bộ quản lý khác: Trước khi làm việc, Ban kiểm soát 
thương thong báo băng văn bản hoặc làm việc đột xuất. Khi có nhu cầu về cung cấp tài liệu chứng 
từ và thông tin liên quan đến hoạt động Công ty, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành và cac can 
bộ quản lý khác đáp ứng nhanh chóng, giải đáp đầy đủ.

d) Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 

Ban kiêm soát:
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám 

đôc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng:
STT Họ và tên Chức vụ Tiền thù lao 

(đ)
Tiên lương 

(đ)
Tiên thưởng 

(đ)
Tông cộng 

(đ)/ Hội đồng quản tri-Ban Tổne nám đốc
1 Lâm Thái Dưong Chù tịch HĐQT 72.000.000 55.000.000 127.000.000

Hoàng Văn Tại Thành viên HĐQT 
-Tổng Giám đốc

60.000.000 648.283.500 55.000.000 763.283.500

3 Nguyên Ngoe Thach Thành viên HĐQT 60.000.000 28.000.000 88 000 0004 Nguyễn Thu Hằng Thành viên HĐQT 60.000.000 28.000.0000 88 000 0005
II

Cân Thị Thu Hà 
Ban Tống giám đốc

Thành viên HĐỌT 60.000.000 164.000.000 28.000.000 252.000.000

1 Hoàng Văn Tại Tông giám đốc Thông tin tại rrlục 1.2 nêu trên



2 Chu Văn Thước Phó Tông Giám đôc 423.059.100 28.000.000 451.059.100
3 Phạm Quang Trung Phó Tông Giám đôc 456.771.900 28.000.000 484.771.900
4 Văn Hông Sơn Phó Tông giám đôc 375.600.200 20.000.000 395.600.200
II Ban kiêm soát
1 Nguyễn Hông Hải Trường BKS 26.000.000 266.560.000 12.000.000 304.560.000
2 Trân Quôc Cương Thành viên BKS 52.000.000 28.000.000 80.000.000
3 Hô Sỹ Tiến Thành viên BKS 48.000.000 10.000.000 58.000.000

III Nguyên Thị Hiên Kê toán trường 347.683.600 20.000.000 367.683.600

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và những người có liên quan, cổ đông lớn:

STT Ngưối thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với 
nguời nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu 
kỳ

Sô cô phiêu 
k'

sở hữu cuôi
1

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưỏng...)
Số cổ phiếu Tỷ lệ

(%)
Số cề phiếu Tỷ lê

(%)

1 Hoàng Văn Tại Thành viên HĐQT, 
Tổng giám đốc

6.527 0,02 8.485 0,02

Nhận cổ 
phiếu phát 
hành từ 
nguồn vốn 
chủ sở hữu 
trong 6 tháng 
cuối năm 
2016

2 Trương Thị Minh Chính Người có liên quan của 
Ông Hoàng Văn Tại

35.738 0,12 46.459 1 0,12

3 Hoàng Đức Dũng Người có liên quan của 
Ông Hoàng Văn Tại

72.800 0,25 94.640 0,25

4 Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam

Người có liên quan của 
Ông Hoàng Văn Tại

19.428.375 67,06 25.256.887 67,06

5 Nguyên Ngọc Thạch Thành viên HĐQT 8.390 0,03 10.907 0,03

6 Công ty TNHH Hoàng 
Ngân

Người có liên quan của 
Ông Nguyễn Ngọc 
Thạch

2.883.838 9,95 3.748.989 9,95

7 Cân Thị Thu Hà Thành viên HĐQT 1.819 0,01 2.364 0,01
8 Chu Văn Thước Phó Tông giám đôc 2.568 0,01 3.338 0,01
9 Trân Thúy Hăng Người có liên quan của 

Ông Chu Văn Thước
2.568 0,01 3.338 0,01

10 Phạm Quang Trung Phó Tông giám đôc 1.712 0,01 2.225 0,01
11 Văn Hông Sơn Phó Tống giám đốc 12.519 0,04 16.274 0,04
12 Hô Sỹ Tiên Kiêm soát viên 10.000 0,034 13.000 0,034
13 Nguyễn Thị Hiền Kê toán trường 1.819 0,01 2.364 0,01
14 Nguyễn Văn Nam Người có liên quan của 

Bà Nguyễn Thị Hiền
2.140 0,01 2.782 0,01

15 Nguyên Thái Bình Người có liên quan của 
Bà Nguyễn Hồng Hải, 
Trường Ban kiểm soát

1.284 0,004 1.669 0,004

16 Công ty cô phân Chứng 
khoán Sài Gòn

Cô đông lớn 1.463.240 5,05 2.032.253 5,4 Nhận cô 
phiếu như 
trên và mua

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn trong năm 2016:

STT Tô chức/cá nhân thực 
hiện giao dịch

Quan hệ vói Công ty/ngiròi nội bộ Họp đồng vói Công ty cố phần Phân 
lân nung chảy Văn Điển

1 Công ty TNHH Hoàng 
Ngân

Cổ đông lớn /Người có liên quan của Ông 
Nguyễn Ngọc Thạch-thành viên Hội đồng 
quản trị Công ty

1- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa
2- Dịch vụ thuê kho chứa hàng
3- Mua bán quặng sécpentin

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Được thực hiện đúng theo các quy định hiện 
hành.



VI. Báo cáo tài chính năm 2016 đã đưực kiểm toán: được đính kèm theo



s ơ  Đồ TỔ CHỨC QUẢN LÝ - CÔNG TY c ổ  PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐlỂN


