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Mã chứng khoán: VAF
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Nội dung báo cáo và công bố thông tin (*):

1- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2016.

2- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.

, Cô"g 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.

Lài liệu kèm theo: Các Báo cáo quản trị Công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 
Phân lân nung chảy Văn Điển

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



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: o ĩ  /BC-HĐQT Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁ O  C Á O  TÌN H  H ÌNH  QUẢN TRỊ C Ô N G  TY  N IÊ M  Y ÉT  
Trong 6 tháng cuối năm 2016 (từ 01/7/2016-31/12/2016)

Kỉnh s ử i : - ủ y  Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
So điện thoại: 043.6884489/6885174 - So fax: 043.6884277
Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com
Vốn điều lệ: 376.653.480.000 đ ~
Mã chứng khoán: VAF ’

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

ST T Sô N ghị q u y ê t/ 
Q u y ế t đ ịn h

N gày N ội d u n g

1 02/NQ-ĐHĐCĐ 
(Được thông qua dưới 
hình thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản)

19/7/2016 Chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm 
soát Công ty năm 2016.

II- Hội đồng quản trị:

1 ■ Thông tin vè thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
STT T h à n h  viên  H Đ Q T C h ứ c  vụ N gày  b ă t đ âu  

là th à n h  viên 
H Đ Q T

Sô buô i 
họp  

H Đ Q T  
th a m  d ự

T ỷ  lệ th am  
d ự  họp

L ý do 
không  

th am  d ự  
hop

G hi chú

1 Ong Lâm Thái Dương C h ủ  tịc h 16/12/2014 5/5 100%
2 Ong Hoàng Văn Tại Thành viên 29/12/2009 5/5 100%
3 Bà Nguyễn Thu Hằng Thành viên 11/4/2014 5/5 100%
4 Ong Nguyễn Ngọc Thạch Thành viên 29/12/2009 4/5 80% Bận việc cá 

nhân nên 
không tham 
dự 1 cuộc 
hop

Đ ã báo 
cáo và 
được 

HĐQT 
đồng ý

5 Bà Cân Thi Thu Hà Thành viên 20/01/2015 5/5 100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:
Được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Trong 6 tháng cuôi năm 2016; ngành sản xuât, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp 

nhiêu khó khăn do thiên tai, chi phí đâu vào tăng, nguôn cung phân bón tăng, sự cạnh tranh trên thị 
trựờng phân bón ngày càng gay găt, nạn phân bón giả, kém chất lượng vẫn chưa được xử lý triệt để.... 
Đê nâng cao hiệu quả hoạt động quận trị pỏng ty và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh-đầu tư 
xây dựng năm 2016 được Đại hội đông cô đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn 
kết nhât trí, thực hiện các biện pháp như sau:
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- Bô sung, sửa đối, ban hành các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo đúng quy định hiện 
hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và phù họp thực tế hoạt động của Công ty;

- Tập trụng chỉ đạo,̂  giám sát các mặt hoạt động của Công ty như niêm yết cổ phiếu, tài chính, 
tiêu thụ sản phâm, sản xuât sản phâm mới, tiêt giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh-đầu tư xây 
dựng; đặc biệt là triên khai Dự án đâu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân 
bón NPK Văn Điên” tại khu B-khu công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hóa;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các quy định của 
Pháp luật, Điêu lệ Công ty, các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; trong việc 
điêu hành các hoạt động hàng ngày củạ Công ty. Hàng tháng, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm lập 
báọ cáo kêt quả sản xuât kinh doanh-đâu tư xây dựng của tháng trước trình Hội đồng quản trị và Ban 
Kiêm soát. Hàng quý, Hội đông quản trị giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng cho Ban 
Tổng giám đôc 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.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

STT Sô Nghị quyêt/ 
Quyết định

Ngày Nội dung

1 83/NQ-HĐQT 19/7/2016 1- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2016 cho Ban 
điều hành; .
2- Giao Tổng giám đốc và Ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ 
thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng 
“Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn 
Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hóa {dưới đây 
viết tắt là dự án nhà máy tại Thanh Hóa)]
3- Xác định kết 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 thào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông về nội dung này.

2 90/QĐ-HĐQT 24/8/2016 Ban hành Quy chể Tố chức điểu hành.
3 91/NQ-HĐQT 29/8/2016 Triến khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ 

nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
4 93/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Sửa đổi nội dung “vốn điều lệ, cố phần” tại Điều lệ Công ty
5 94/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Đăng ký chứng khoán bố sung đối với số lượng cổ phiếu đã phát 

hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6 95/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Đăng ký niêm yết bố sung đối vói số lượng cố phiếu đã phát hành 

để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7 96/QĐ-HĐQT 29/8/2016 T h ay  đối n ộ i d u n g  g iẩy  c h ú n g  n h ậ n  đ ă n g  ký  d o a n h  n gh iệp .
8 97/NQ-HĐQT 31/8/2016 Vay vốn đồng tài trợ từ các ngân hàng để triến khai dự án nhà 

máy tại Thanh Hóa.
9 113/QĐ-HĐQT 14/10/2016 Ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm.
10 114/QĐ-HĐQT 17/10/2016 Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị tư vấn thấm tra thiết kế bàn 

vẽ thi công giai đoạn 1 của dự án nhà máy tai Thanh Hóa.
11 115/QĐ-HĐQT 17/10/2016 Phê duyệt dự tọán gói thầu tư vấn-giai đoạn 1-01 “Thiết kế, lập 

và thâm định hô sơ phòng cháy chữa cháy giai đoạn 1” của dự án 
nhà máy tại Thanh Hóa.

12 117/NQ-HĐQT 17/10/2016 1- Giao kê 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 dư án;



13
14
15
16

121/ỌĐ-HĐOT
122/ỌĐ-HĐOT
123/NỌ-HĐOT
1 2 5 /O Đ .fm O T

31/10/2016
31/10/2016
08/11/2016
14/11/2016

- Hoàn thiện ỉiợp đông vay vôn cho dự án
- Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban quản lý dự án.
3- Giao Tổng giám đốc hoan thiên Ọuy chế đầu tư xây dưng
Ban hành Ọuy chể bảo mât thông tin.
Ban hành Quy chế quản lý nơ.
Chi tạm ứng cô tức lấn 1 năm 2016 băng tiêa

17
18
19
20

126/QĐ-HĐQT
128/QĐHĐỌT
13Ũ/ỌĐ-HĐOT
132/NQ-HĐQT

14/11/2016
22/11/2016
12/12/2016
16/12/2016

-Dd.il nann ^uy cne cm tieu noi bo
Ban hành Quy chê quản lý tài chinh
Ban hành Quy chể nội bộ vế quản trị Công tv
Ban hành Quy chẽ quản lý tiên lương và phân phôi thu nhâp
Thong qua dự thảo hợp đông tín dụng vê việc vay vôn đông tài
trợ từ các ngân hảng để triển khai dự án nhà máy tai Thanh Hoa.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt đẩu/ 

không còn 
là thành viên BKS

Sô buôi 
họp BKS

Tỷ lệ 
tham

1 Bà Nguyên Hống Hải Trường ban. 08/04/2015 1/1 100%2
3

Ồng Trần Quồc Cương 
Ồng Hổ Sỹ Tiền

Kiêm soát viên 
Kiểm soát viên

01/01/2010
08/04/2012

1/1
1/1

100%
100%

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

, , ®anuK̂ ™  soát(BKS) CÔIỊg ty gồm 03 thành viên. Trong 6 tháng cuối năm 2016, BKS đã tổ
chức 01 phiC, họp định kỳ để triển khai các công việc trên các mặt hoạt động của Công tỷ, kiêm soát

*  ^  f nf  *** kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, báo cáo tài cMnh, tham dựcáccuTchọp  
h ? L s  l i  (HĐQT/ )’ Ban 6ì^u hàl)h Cônỗ ty và đưa ý kiến của BKS về các chủ trưcmg ke 
^ ạhc. ’ụ ^  p“áp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bổ các thông tin theo quy

- Kiêm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016
- Kiêm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh'
- Kiêm soát việc chi tạm ứng cổ tức năm 2016-

lâ n' KÌt L Sl át u íển khai các gỏi thầu * uộc dự án đầu tư xây d^ ê  “Nhà máy sản xuất phân lan nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại Bỉm Sơn -  Thanh Hóa-

the CÔng tác tiêu thụ’ quản lý CÔng nợ’ tiêu ha0 nguyên vật liệu’ mua tài sản cố định

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành:

«rưc ỉ r  ‘ 1 : 1  HĐQT„CUn? *  , ‘ V *  t ó »  * .  giâm sát, dfah giátrục tiẽp của BKS trong 6 tháng cuối năm 2016, BKS nhận thấy

th“ l cuối. nSm » Ị « .  ® Q T  «  ¿¡rc hiện' nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyế,

t h l  h f  kí h ■?h f.ì.hưfm8 ni và í ” hinh “ ° ^  chi đạo đê
HĐOT và Dhu'r t T ’ xây ị s. ■ * ■ ? * “ ^“n* * * »  "ảng. quyền hạn cZHĐQT và phù họp với các qụy định của Luật doanh nghiẹp, Điều lệ Công ty

?  " V * *  lrié" khai t thự'  h^ n đúng cac Nghi’ Quyết, Quyêt định cùa 
HĐQT;da x ty  dựng và sắp xếp kế hoạch sán xuất của C ing  ty họp lý, Imh hoạt, phù hop vói si, biên



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;

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chính 
sách kê toán áp dụng tại Công ty phù họp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn 
mực kê toán Việt Nam và các văn bản hiện hành của Nhà nước, sổ  sách kế toán, thống kê đầy đả, rõ 
ràng, lưu trữ đúng quy định của chê độ kê toán thống kê. Qua kiểm tra, công tác mua sắm tài sản cố 
định theo kế hoạch, công tác kiểm kê (tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phầm tồn kho, tài sản cố 
định...) và quản lý công nợ (phải thu, phải trả) đã thực hiện đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước;

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 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 - 
thât nghiệp đêu được thực thi đây đủ theo quy định của pháp luật. Trong 06 tháng cuối năm 2016, 
Công ty đã tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ giữa đại diện người lao động và đại diện Công ty nêu 
cao tinh thân dân chủ và môi quan hệ gắn bó giữa Ban điều hành và người lao động trong Công ty.

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:
- Những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty đều 

được đảm bảo và tôn trọng; Các thông tin định kỳ và thông tin bất thường liên quan đến lợi ích cổ 
đông, tình hình quản trị Công ty... được công bố đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn 
bản hướng dẫn thi hành;

- Một sô cô 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.

4. Sự phôi họp hoạt động giữa BKS đôi với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ 
quản lý khác:

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành 
hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, góp phần làm 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh;

- Đối với HĐQT: Đại diện của Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, các 
tài liệu, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được chuyển đầy đủ cho Ban kiểm soát, đảm bảo tính 
minh bạch trong các hoạt động của HĐQT. Đối với những vấn đề do phía BKS đề xuất, HĐQT đều 
nghiêm túc thảo luận, trao đổi ý kiến, tiếp thu, giải đáp, tháo gỡ;

- Đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác: trước khi làm việc, BKS thông báo bằng 
văn bản hoặc làm việc đột xuất. Khi có nhu cầu về cung cấp tài liệu, chứng từ và thông tin liên quan 
đên hoạt động Công ty, BKS đều được Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đáp ứng nhanh 
chóng, giải đáp đầy đủ.

5. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật 
chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty vói chính Cônơ ty:



1- Danh sách người có liên quan của Công ty: Tại Phụ lục kèm theo Báo cáo.

2- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông 
lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

S l l Tô chức/cá 
nhân

Môi quan hệ liên 
quan 

với Công ty

Số Giấy 
NSH, ngày 
cấp/nơi cấp

Địa chỉ trụ 
sở chính

Thòi 
điểm giao 
dịch vói 
Công ty

Nghị quyết của 
Hội đồng quản 

trị

Giao dịch với 
Công ty cổ phần 
Phân lân nung 
chảy Văn Điền

Sô lirọug, 
tỷ lệ nắm 

giũ’ cỗ 
phiếu đến 
30/12/2016

1 Công ty TNH H  

Hoàng Ngân
Cổ đông lớn của 

Công ty cổ phàn 

Phân lân nung 

chảy Vãn Đ iển; 

N gười có liên 

quan cùa Ông 

Nguyễn N gọc 

Thạch-thành 
viên H ĐQ T 

Công ty cổ phàn 
Phân lân nung 

chảy V ăn Đ iển

Số

2700271351
ngày

26/6/2014
tại

N inh  Bỉnh

Số 02, Vũ 

Duy Thanh, 
phường 

B ích Đào, 

thành phố 

N inh Bình, 
tinh  N inh 

B ĩnh

Trong

năm

2016

N ghị quyết số

22/N Q -H Đ Q T
ngày

02/02/2016 của 

H ội đồng quản 

trị

1- M ua bán 

quặng sécpentin

2- D ịch vụ vận 

chuyển hàng 

hóa.

3- D ịch vụ thuê 

kho chứa hàng.

3.748.989

C P/9,95%

3- Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do 
Công ty nắm quyền kiểm soát: Không.

4- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. 
Tong giam đoc đã va đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian 03 
năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo): Được nêu tại mục V.2 của Báo cáo.

4.2- Giao dịch giũa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. thành
vien Ban kiem soat, Tong giám đôc là thành viên Hội đông quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều 
hành: Không.

4.3- Các giao dịch khác của Công ty có thế mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: không.

VI- Giao dịch cổ phiếu của người người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2016:
Theo Phụ lục kèm theo Báo cáo.

2- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



/

/

Hồ sơ kèm then bản cảo ■

Cac Nghị quyêt, Quyêt định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân 
nung chây Văn Điển trong 6 tháng cuối năm 2016 đưực nêu tại các M ụ c  I, II cùa Báo cáo (bán sao).

Nơi gửi:
- N hư kính gửi;
-  Hội đồng quản trị;
-  Ban kiểm  soát;
- Người được U Q C B TT '
- Lưu Thư ký, văn thư.

TỊCH
QUẢN T R Ị,

ái Dương


