
CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÂN LẤN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Số: ỈỸloỊCBTT-PLVĐ 
V/v: Báo cáo và công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp — Tư do — Hanh phúc

Hà Nội, ngày 17 thầng 4 năm 2018

Kinh gửi: - Uy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chửng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIÊN
Mã chứng khoán: VAF
Địa chỉ trụ sờ chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nôi 
Điện thoại: 0243 6884489 
Fax: 0243 6884277
Ngựơi đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Tại-Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố Ũ24 giờ □  72 giờ □  bất thường ũtheo yêu cầu □  định kỳ 

Nội dung báo cáo và công bố thông tin (*):

Nghị quyết SỐ 45/NQ-HĐQT ngày 16/4/2018 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy 
Văn Điên. & J

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

Cong ty chúng tôi xin cam kêt thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sư thât 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố

1- Các hô sơ, tài liệu bô sung phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 
. , 2- Thộng tin về 02 ứng cử viên do cổ đông -  Tập đoàn Hoa chất Việt Nam đe cử để bầu
bô sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tài liêu kèm theo:

Nơi nhân:
- Như kính gửi
- Ngưòi đưọc ƯQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.



CÔNG TY CỔ PHẰNv̂  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN LAN NUNG CHAY VAN ĐIEN Đôc lâp - Tự do - Hanh phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ _ _ _  ________

Sô: 4^ /N Q -H Đ Q T  Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYÉT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào ngày 10 tháng 4 năm 2018, tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn 
Điên; Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thứ 3 năm 2018 và thống nhất quyết nghị 
các nội dung sau:

1- Vê chuân bị tài liệu cho cuộc họp Đai hôi đồng cổ đông thượng niên Công ty 
năm 2018:

a- Thông qua các tài liệu bô sung cho Đại hội đông cổ đông theo Nghị quyết số 
32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2018;

b- Đề nghị Ban kiểm soát, giao Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị thêm các báo cáo 
sau để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về ý kiến của cổ  đông - Công ty TNHH Hoàng Ngân-
- Báo cáo của Tổng giám đốc về việc ký hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 thue lại đất 

tại khu B-khu công nghiệp Bỉm Sơn, Thanh Hóa với Công ty HUD4-
Tong giám đôc và Trưởng Ban kiêm soát hoàn thiện các báo cáo trước ngày 

22/4/2018 gửi Hội đông quản trị; ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát các báo 
cáo đê công bố thông tin theo quy định.

2- v ề  nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:
- Tiếp nhận ý kiến xin tò nhiệm của 02 thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2018; bổ sung nội dung bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng 
quản tri vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018'

- Tiêp nhận Giấy đề cử của cổ  đông - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc đề cử 
ông Khúc Ngọc Giảng và Bà Nguyễn Thị Mai để trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và 
các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm ừiển khai thực hiện theo đúng các quy định 
hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các thành viên Ban điều hành;
- Ban Quản lý dự án, Phòng ĐTXD;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\ Ninh Bình, ngày 24 tháng 03 năm 2018

Kính gửi:

- Ông Chủ tịch H ội đồng quản trị - Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển
- Thành viên H Đ Q T - Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển
- Ban K iêm  soát - Công ty  CP Phân lân nung chảy Văn Đ iển

Tôi: N guyễn Ngọc T h ạch  - Đại diện Công ty TN H H  H oàng N gân là c ổ  đông lớn 
và là Thành viên H Đ Q T Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Đien.

Băng văn bản này đê nghị HĐQ T đưa các nội dung sau đây vào Chương trình họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2018 của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn 
Điên đê báo cáo xin ý kiến các cổ đông tại cuộc họp này. Yêu cầu Tổng giam đốc cho 
chuân bị các nội dung, tài liệu liên quan để báo cáo H Đ Q T vào phiên họp gần nhất trước 
khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2018. Các nọi dung yêu cầu gồm:

1. VÈ TIÉN Đ ộ TRIẺN KHAI D ự ÁN “NHÀ MÁY SẢN XUÁT PHÂN LÂN NUNG 
CHÁY VÀ PHÂN BÓN NPK VĂN ĐIỂN TẠI BỈM SƠN, THANH HÓA”

- Báo cáo toàn bộ các họp đồng bị chậm tiến độ, nguyên nhân chậm, thiệt hại do 
chậỉìi tiên độ, trách nhiệm  của các bên liên quan'

 ̂ - Yêu câu Trưởng ban BQ LD A  và chậm thực hiện các gói thầu đã ký hợp đồng với
đôi tác; làm rõ thiệt hại của công ty (các cổ đông) trong việc chậm tiến độ dự án và
nghĩa vụ của những người liên quan; dự kiến phương án, kế hoạch để khắc phục hậu 
quả.

2. VÈ VIỆC QUYÉT ĐỊNH CHO TRIỂN KHAI ÁP DỤNG SÁNG KIÉN CẢI TAO LÒ 
CAO VÀ XÂY DỤÌVG DÂY CHUYỂN PHÂN NPK, ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KHAC VA THU 
NHẬP CỦA TỔNG GIÁM ĐÓC

k 2.1 Tổng giám  đốc phải giải trình làm rõ trách nhiệm  cá nhân trong việc duyệt, cho 
thực hiện triên khai áp dụng sáng kiến cải tạo lò cao và xây dựng dây chuyền sản xuất 
phan N PK  khi H Đ Q T chưa duyệt (hành vi lạm quyền); làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của 
Tong giam đôc khi cho thực hiện các sáng kiến này dẫn đến hậu quả gây sự cố đường 
ông trích khí lò cao, gây ô nhiễm  môi trường, gây thiệt hại về kinh tế cho công ty.

2.2 Các khoản tiên chi thực hiện đề án/sáng kiến, tiền thưởng sáng kiến tại công ty từ 
năm 2010 đến hết năm  2017 cụ thể như sau:

2.2.1. Tên sáng kiên, lợi ích m à sáng kiến đưa lại cho công ty khi được áp dụng’
2.2.2 Tác giả sáng kiến;

2.2.3. Tổng sổ tiền chi thưởng cho sáng kiến, trong đó làm rõ Tác giả được nhận bao 
nhieu tien; danh sach các cá nhân, đơn vị nhận tiên thưởng'



2.2.4. Cơ quan thâm  duyệt sáng kiên; Cơ quan phê duyệt đề án (sáng kiến); 
Người/đơn vị quyêt định việc đưa đề án (sáng kiến) vào áp dụng trong sản xuất-

2.2.5. Tổng số tiền công ty đã chi theo phê duyệt ban đầu, chi bổ sung để thực hiện 
sáng kiến;

2.2.6. Đề án/sáng kiến trước khi thực hiện có được đưa ra thông qua Đại hội đồng 
cổ đông/hoặc Hội đồng quản trị không, số, ngày, tháng, năm  ban hành Nghị quyết/hoặc 
biên bản thong qua của các cơ quan trên;

Trong năm  có bao nhiêu sáng kiến thì kê đủ bấy nhiêu và ghi tổng số tiền đã chi 
thưởng sáng kiên trong năm. K èm  theo đầy đủ hồ sơ của từng sáng kiến.

2.3.Thu nhập của Tổng Giám đốc từ  năm  2 0 1 0 -2017
2.3.1 Tiền lương, tiền thưởng ban điều hành, tiền thù lao thành viên H Đ Q T thưởng 

thang, quy, nam  .. (Tong thu nhập: Bao gôm tiên lương và ngoài lương) của Tổng giám 
đốc.

2.3.2 Tien bảo hiêm, tiên thuê thu nhập m à Tông giám  đốc đã đóng, trong đó Công 
ty đóng bao nhiêu tiền.

i /  3. BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIẺN THỊ TRƯỜNG NĂM 2018
Yêu câu Tông giám đôc chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển thị trường năm 

2018 theo định hướng của H Đ Q T đã chỉ đạo bao gồm:

+ Xây dựng m ạng lưới phân phối sản phẩm  (Đại lý) không để xảy ra tình trạng độc 
quyền, thiếu cạnh tranh;

+ Xây dựng định mức vôn chậm trả phù hợp, không để xảy ra tình trạng lạm dụng
vốn;

+ Có định hướng trong việc ký hợp đồng mua, bán, thực hiện công khai, m inh bạch, 
có lợi cho doanh nghiệp.

+ Xây dựng chi tiêt kê hoạch tuyên truyên, quảng cáo, hỗ trợ  đại lý, gặp gỡ khách 
hàng và đâu thâu cạnh tranh các họp đồng quảng cáo.

+ Phân tích đặc điêm tình hình, thói quen tiêu thụ sản phẩm  tại từng vùng để có 
định hướng sản xuất và phân phối cho phù hợp.

Các nội dung khác. 
ị, 4. SỬA ĐỒI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ CỦA CÔNG TY

Phải sửa đôi, bô sung các nội dung trong điêu lệ và quy chế hoạt động của công ty 
cho phù họp với quy định của pháp luật, trong đó có Quy chế cung cấp thông tin đang áp 
dụng có rất nhiều điểm quy định trái pháp luật, gây cản trở  cho việc kiểm  tra, giám sát 
hoạt động của thành viên HĐQT.

5. VỀ TÓ CHỨC NHÂN s ự
- HĐQT phải xây dựng kế hoạch bố trí tổ chức nhân sự và ký hợp đồng lao động 

với người lao động theo định hướng: chú trọng sử dụng người tài, người tâm huyết với 
doanh nghiệp và có chế độ đãi ngộ tương xứng; loại bỏ các thành phần cơ hội, không vì 
doanh nghiệp, ỷ lại, đục nước béo cò hoặc gây m ất đoàn kết tại doanh nghiệp;



i / HĐQT Xem  xét giải quyết những vi phạm  của Tổng giám  đốc theo nội dung đơn 
kiện/tô cáo của cổ đông và truyền thông, báo chí đã nêu trong thời gian qua; Công bố 
K ết luận xác m inh giải quyết nội dung tố cáo của Tổ xác m inh do H Đ Q T thành lập- X in 
ý  kiến, đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định việc công bố thông tin  cho cơ quan 
truyên thông, báo chí đê m inh bạch thông tin nhằm  bảo vệ uy tín, danh dự thương hiệu

và hình ảnh của Công ty  CP Phân lân nung chảy Văn Điển.
- HĐQT có kê hoạch, Đại diện vốn nhà nước có trách nhiệm  xem  xét đề nghị Tập 

đoàn Hóa chât V iệt N am  sớm ra quyết định cử người đại diện thay Tổng giám đoc 
Hoang Van Tại đe sơm on định tình hình hoạt đông tại công t y

 ̂ - Các nội dung liên quan đến nhân sự như định biên, tuyển dụng, bổ nhiệm  m iễn
nhiệm ... cân được công khai bàn trong H Đ Q T trước khi ký, hoặc chấm dứt Hợp đồng 
lao động. ^

6. VỀ BAN KIỂM SOÁT

- Làm  rõ các nội dung kiến nghị, đề xuất và hoạt động của các thành viên ban kiểm 
soát trong nhiệm  kỳ vừa qua;

- Làm rõ trách nhiệm  của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm  soát trong thời 
gian qua khi để xảy ra rất nhiều sai phạm  trong hoạt động của doanh nghiệp m à không 
báo cáo, kiến nghị.

7. CÔNG KHAI MINH BẠCH THÔNG TIN
 ̂ 7.1. Cac thong tin liên quan đên nhân sự, hoạt động của công ty, trực tiếp hoặc gián

tiêp liên quan, ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông đểu cần phải công khai 
m inh bạch theo pháp luật, trong đó: các kế hoạch thanh tra, kiểm  tra, liên quan đến hoạt 
động điêu tra tại Công ty đêu phải thông báo, cung cấp cho những người có trách nhiệm 
biêt, trong đó Thành viên H Đ Q T phải là những người được biết và có ý  kiến vì họ là 
người đại diện cho quyền và nghĩa vụ của các cổ đông.

7.2. Cong khai toan bọ các nội dung đơn tô cáo, khiêu nại Tổng giám đốc trong thời 
gian vưa qua; ket quả giải quyêt của các đơn vị chức năng và các nội dung đang giải 
quyết, cơ quan giải quyết.

Yêu cầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc phải công khai ngay m ọi vấn đề liên quan 
đên các hoạt động thanh tra, kiểm  tra, điều tra đang diễn ra tại doanh nghiệp hiện nay để 
thành viên H Đ Q T biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi sửi:
- Như trên,
- Lưu.

THÀNH VIÊN HĐQT 
Nguyễn Ngọc Thạch



CÔNG TY CỎ PHÀN 
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ‘‘t  Ỷ /BC-H Đ Q T H à nội, ngày 4 b  tháng 4 năm  2018

BÁO CÁO
v ề  xử lý sai phạm  của Tổng giám đốc theo nội dung đơn thư  tố cáo của cổ đông

K ính gử i: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty  năm  2018

Theo ý kiến của c ổ  đông lớn Công ty  TNHH H oàng N gân về việc đề nghị 
Đại hội đồng cổ đông xử lý những sai phạm  của Tổng giám  đốc theo nội dung đon 
thư tố cáo của cổ đông; Hội đồng quản trị Công ty  cổ phần Phân 1'ân nung chảy 
Văn Điển xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau:

Trong năm  2017 có m ột số đơn thư tố cáo của cổ đông gửi m ột số cơ quan 
nhà nước, báo chí, cổ đông lớn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm  soát Công ty về sai 
phạm của Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành Công ty; Hội đồng 
quản trị đã thành lập Tổ công tác của Hội đồng quản trị để giải quyết (theo Quyết 
định số 108/HĐQT ngày 15/11/2017), Tổ công tác đã có báo cáo Hội đồng quản 
trị. Tuy nhiên, hiện Thanh tra Bộ Công thương đang làm việc tại Công ty để xác 
minh nội dung đơn thư tổ cáo (theo Quyết định số 717/Q Đ -BCT ngày 06/03/2018 
của Bộ Công thương). Khi có kết luận thanh tra, Hội đồng quản trị sẽ giải quyết.

Hội đồng quản trị x in  báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem  xét./.

Nai gửi: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.



BÁO CÁO VÈ VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
“ Nghiên cửu cải tạo hệ thống xử lý khí Lò cao số 2; tận dụng’ nhiệt độ khí thải để 
sây lân, tiết kiệm chi phí„, áp dụng các sáng kiến và thu nhập của Tổng Giám đốc

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG

Xin báo cáo ĐHĐCĐ về một số nội dung theo yêu cầu của HĐQT Công ty

1. về đề tài tự động hóa dây chuyền sản xuất phân NPK vê viên số 2.

Căn cứ vào kiên nghị của Công nhân và xuất phát từ tình hình thực tế khu vực sản 
xuât NPK phân xưởng Sây nghiên để cân đong chính xác, đảm bảo chất lượng, giảm lao 
động, giảm cường độ làm việc của Công nhân, tăng năng suất lao động. Phòng Kỹ thuật 
đã lập kế hoạch áp dụng đề tài tự động hóa dây truyên sản xuất phân NPK vê viên số 2.

Đề tài gồm 2 phần :

- Phần 1 - Tự động hóa khâu cân đong vào liệu
- Phần 2 -  Tự động hóa cân đóng bao

Kế hoạch này đã lập, phê duyệt cùng với KHSXKD năm 2016 và năm 2017 và 
được thực hiện kêt hợp vào các kỳ đại tu. Cả 2 hạng mục đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Cụ 
thể chất lượng NPK đã được nâng lên, sản lượng sản xuất NPK vê viên tăng bình quân 
trên 30 %. Giảm lao động khâu đóng bao và giảm cường độ cho công nhân khu vực này, 
môi trường được cải thiện.

2. về đề tài Khoa học công nghệ “Nghiên cứu cải tạo hệ thống xử lý khí lò cao số 2; 
tận dụng nhiệt độ khí thải để sấy lân, tiết kiệm chi phí”

Để có cơ sở phê duyệt 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 Điền tại Bỉm Sơn
Thanh Hóa”, Chủ tịch HĐQT Công ty yêu cầu Tổng giám đốc lập kế hoạch và nhanh 
chóng triển khai đề tài “Nghiên cứu cải tạo hệ thống xử lý khí lò cao số 2; tận dụng nhiệt 
độ khí thải để sấy lân, tiết kiệm chi phí” .

Theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã lập Kế 
hoạch khoa học công nghệ điều chỉnh lần 1 (số 4 1 1/PL-KT ngày 16/5/2017) trong đó có 
hạng mục “Nghiên cứu cải tạo hệ thống xử lý khí lò cao số 2; tận dụng nhiệt độ khí thải 
đê sây lân, tiết kiệm chi phí” . Kế hoạch đã được 3 người đại diện vốn của Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam ký thống nhất trình xin ý kiến Tập đoàn trước khi trình HĐQT, Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam đã có văn bản số 897/HCVN-KT ngày 18/5/2017 thông qua chủ 
trương, nhưng vì Tập đoàn không gửi văn bản ngay cho người đại diện, mãi đến tháng 
12/2017 Công ty mới nhận được. Sau khi nhận được văn bản trên Tổng giám đốc có Tờ 
trình sô 59/TTr-PLVĐ ngày 28/12/2017 gửi Hội đồng quản trị nhưng chủ tịch Hội đồng 
quản trị không tổ chức họp xem xét giải quyết Tờ trình này.

 ̂Ngày 29/11/2017 HĐQT cũng đã có cuộc họp kiểm điểm trong đó có nội dung đôn 
đôc vê việc thực hiện kê hoạch trên. Sau cuộc họp HĐQT ra thông báo số 112/TB-HĐQT



ngày 29/11/2017 về kết luận của HĐQT Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn điển. 
Trong mục 1 của thông báo kết luận có ghi:

“ v ề  việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán một số gói thầu, hạng mục, 
tổng dự toán của 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):

Đe có cơ sở cho HĐQT xem xét, phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của 
một số gói thầu, hạng mục, tổng dự toán của giai đoạn 1 của Dự án, Giao Tổng giám đốc 
Công ty chỉ đạo Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan thực hiện các công việc sau:

- Báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Hội đồng quản trị Công ty về việc triển 
khai đề tài sử dụng khí thài để sấy bán thành phẩm tại lò cao số 2. Mời các bên liên quan 
tham ra vận hành, nghiệm thu đề tài làm cơ sở phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công giai 
đoạn 1 Dự án...

Việc Tổng giám đốc triển khai trước từ tháng 9/2017 là theo chỉ đạo của chủ tịch 
HĐQT có sự đôn đốc bằng nghi quyết của HĐQT. Việc này cũng theo thông lệ nhiều năm 
qua đã được HĐQT của Công ty nhất trí

Ví dụ:

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm (trong đó bao gồm cả kế hoạch an toàn, 
lao động, khoa học công nghệ...) người đại diện trình Tập đoàn từ cuối năm trước, đến 
tháng 4 năm sau Hội đồng quản trị mới xem xét trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 
Tuy nhiên để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch ngay từ đầu tháng 1 năm sau Tổng giám 
đốc Công ty đã phải triển khai thực hiện.

2/ Kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
Công ty hàng năm chỉ được HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt vào tháng 4 nhưng Công ty 
đã phải thực hiện từ tháng 1.

3/ Từ đầu năm 2018 cho đến nay Hội đồng quản trị chưa phê duyệt chi phí Ban 
quản lý dự án tại Thanh Hóa nhưng người lao động Ban quản lý dự án đi làm Tổng giám 
đốc vẫn phải trả lương tò tháng l(theo luật lao động) và vẫn đang chờ phê duyệt.

4/ Kế hoạch phát triển thị trường năm 2018: một số hạng mục như tập huấn cho 
nông dân, hội nghị khách hàng, xây dựng mô hình...Công ty phải thực hiện từ đầu năm 
nhưng đến ngày 27/02/2018 Hội đồng quản trị mới phê duyệt lần 1 cho một số hạng mục 
còn một số hạng mục đến nay chưa phê duyệt.

Như vậy Công ty triển khai thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ chỉ khi đã có 
chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã được 3 người đại diện (3/5 thành viên HĐQT) 
thống nhất ký và nhận được chủ trương của c ổ  đông lớn (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam), 
HĐQT cũng nhất trí nên đã có nghị quyết số 112/TB-HĐQT đôn đốc nhằm thực hiện 
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nhiệm vụ của Tổng giám đốc. Đề tài đã 
được đưa vào nghị quyết của Đảng ủy Công ty để chỉ đạo đôn đốc hàng tháng trong các 
cuộc họp Đảng ủy và cán bộ chủ chốt của Công ty. Việc triển khai đề tài hoàn toàn vì lợi



ích của Công ty trong việc tiết kiệm chi phí, tiết giảm phát thải môi trường và giảm thiểu 
sử dụng năng lượng theo luật môi trường và luật tiết kiệm năng lượng, hoàn toàn không 
có mục đích vụ lợi. Việc thực hiên đề tài cũng đặc biệt cần thiết trong điều kiện Công ty 
là nhà máy Hóa chất nằm ở Thủ đô Hà Nội, một địa bà vô cùng nhạy cảm về môi trường. 
Trong khi nhà nước và Thành phố ngày càng xiết chặt về mặt luật pháp và các chỉ tiêu xả 
thải liên quan đến môi trường.

Tổng giám đốc đã có Tờ trình số 59/TTr-PLVĐ ngày 28/12/2017 gửi HĐQT tuy 
nhiên đến nay Chủ tịch Hội đồng quản trị chưa có phản hồi xin ý kiến các thành viên.

Đề tài do chính Công ty tự thiết kế, lắp đặt kết hợp với kỳ đại tu của lò cao số 2 và 
hệ nghiền 1. Mục tiêu là dùng nhiệt thừa lchí thải lò cao mang sấy phân lân ở hệ nghiền số 
1 nhăm tận dụng nhiệt, tiết kiệm chi phí tiêu hao than lò cao và than (trấu) sấy tại hệ 
nghiền, giảm phát thải môi trường, đảm bảo an toàn cháy nổ.

Dây chuyền lắp đặt xong ngày 28/9/2017 đưa vào sản xuất, từ 1/10/2017 đến 
31/12qua 3 tháng đã mang lại hiệu quả rõ rệt: Lò 2 sản xuất ổn định, đạt năng suất bình 
quân 10,42 t/h (cao hơn năng suất 2 lò cao số 1,3 cùng kỳ); Hệ nghiền 1 đạt năng suất 
8,08 Ưh (bằng năng suất khi chạy bình thường). Tiết kiệm 10,9 kg than/tấn BTP ở lò cao 
và 17 kg trấu ép/tân sp tại hệ nghiền 1. Là lợi 516 triệu đồng. Nếu tính cả thời gian sản 
xuất trong tháng 1/2018 thì tổng làm lợi 701,9 triệu đồng.

- Qua kết quả quan trắc môi trường và quan trắc môi trường lao động của Công ty 
thực hiện ngày 19/10/2017(ngay sau khi lắp đặt, chạy thử hệ thống của đề tài trên) đạt yêu 
cầu theo tiêu chuẩn 3733/2002/QĐ-BYT về môi trường làm việc.

- Chất lượng môi trường không khí xung quanh nhà máy không bị ảnh hưởng bởi 
hoạt động sản xuât của Công ty, các thông số ô nhiễm môi trường đều có chỉ số nằm 
trong phạm vi cho phép của quy chuẩn hiện hành. Môi trường khu vực Lò 2 và sấy 
nghiên Hệ 1 đảm bảo theo quy định (Theo biên bản kết luận kết quả kiểm tra đánh giá của 
Ban Kỹ thuật Tập đoàn HCVN, Cảnh sát Môi trường Hà Nội và một số cơ quan báo chí 
ngày 26/01/2018) và có biên bản của các báo đến xác minh thông tin .

- Không có hiện tượng cháy nổ khí c o  tại Lò cao số 2 và sấy  nghiền Hệ 1. Việc 
ngừng hệ thông (của đề tài) ngày 22/01/2018 là do sự cố bu lông rơi làm nứt hỏng cánh 
quạt hút Hệ l(Đ ã báo cáo HĐQT Công ty, Tập đoàn HCVN). Tập đoàn HCVN đã cử 
đoàn cán bộ Kỹ thuật xuống kiểm tra thực tế hiện trường quạt hút Hệ 1, kết quả kiểm tra 
hiện trường đúng như báo cáo của Công ty.

Do chưa có thiết bị dự phòng thay cánh quạt hút Hệ 1 hỏng, nên theo chỉ đạo của 
Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc đã báo cáo gửi HĐQT xin ý kiến tạm thời cho dừng việc 
thực hiện đê tài trên và cho sử lý hệ thống quay lại như cũ trước khi áp dụng đề tài để 
chạy lò cao, sau đó sẽ hoàn thiện dây chuyền chạy tiếp.

- Khi áp dụng đề tài trên vào sản xuất theo ghi nhận của 2 đơn vị Lò cao, sấy 
nghiên và công nhân ở nơi đề tài áp dụng hoàn toàn không làm ô nhiễm môi trường, 
không ảnh hường đên điêu kiện làm việc của người lao động, đặc biệt cương vị Lò đốt Co 
phân xưởng lò cao giảm cường độ do lượng than đốt giảm; Tại hệ nghiền bớt đi một



cương vị Lò đốt không phải xúc 1 tấn trấu/ca, nên không có việc gây bức xúc tư tưởng 
cho CB-CNVLĐ Công ty và cộng đồng dân cư xung quanh nhà máy.

Theo tính toán của phòng Kỹ thuật Công ty, nếu đề tài này được mở rộng phạm vi 
áp dụng cho cả 3 lò cao khả năng sẽ mang lại nguồn lợi khoảng 6 tỷ đồng/năm; giảm phát 
thải do không phải đốt khoảng 3400 tấn than và 2200 tấn trấu ép.

3. về việc áp dụng các sáng kiến.

Năm 2010 khi nhận bàn giao từ Công ty Nhà nước sang công ty cổ phần Điều kiện 
làm việc chủ yếu là lao động thủ công nặng nhọc, độc hại. Máy móc thiết bị lâu năm đã 
quá cũ, nên thường xuyên hỏng hóc. Lúc đó lao động của Công ty có trên 600 người, 
hàng năm cũng có rất nhiều công nhân nghỉ việc. Trong năm 2010 có tới 140 Công nhân, 
năm 2011 có 120 công rihân tay nghề cao nghỉ chế độ và thôi việc. Trong 8 năm đã có 
747 người nghỉ việc. Phòng TCHC tuyển không kịp, thiếu lao động đặc biệt là thiếu công 
nhân có tay nghề và kinh nghiệm; luật môi trường của Thành phố ngày càng khắt khe, dân 
xung quanh thường xuyên yêu cầu Công ty có biện pháp sử lý tốt môi trường. Xuất phát 
từ tình hình trên, để duy trì sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm 
bảo môi trường nếu không sẽ bị đe dọa ngừng sản xuất. Công ty đã phát động phong trào 
sáng kiến, sáng tạo, tiết kiệm chi phí. Trong 8 năm qua Công ty đã nhận được hàng ngàn 
ý tưởng sáng tạo của cán bộ, công nhân. Trong đó có nhiều ý tưởng đã được cán bộ Kỹ 
thuật, quản lý nâng lên thành sáng kiến .

Để tiết kiệm chi phí các sáng kiến được tiến hành triển khai kết hợp cùng các đợt 
sửa chữa, đại tu thiết bị và nằm trong chi phí sửa chữa, đại tu hàng năm đã được duyệt 
cùng với KHSXKD .

Việc xét duyệt, công nhận, tính toán giá trị làm lợi, mức thưởng sáng kiến đều được 
Hội đồng sáng kiến của Công ty thực hiện theo quy định. Nhiều sáng kiến đã được Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đề nghị Tổng 
liên đoàn lao động Việt Nam  xét tặng Bằng lao động sáng tạo.

Và còn rất nhiều sáng kiến khác của CBCN trong quá trình sản xuất đã nghiên cứu 
các biện pháp gia công mới, các vật tư, phụ tùng tận dụng, thay thế các phụ tùng cũ hỏng 
hóc vừa giải quyết khó khăn trong sản xuất vừa mang lại lợi ích cho Công ty.

Các sáng kiến đều phát huy tác dụng mang lại hiểu quả cao trong sản x u ấ t, làm lợi 
cho Công ty, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, giảm lao động. Chính nhờ 
có công tác sáng kiến, sáng tạo nên đến năm 2017 công ty chỉ còn 454 lao động (bao gồm 
cả 12 lao động BQLDA) bằng 71% số lao động năm 2010, nhưng vẫn sản xuất và bán ra 
thị trường 304.204 tấn sản phẩm bằng 126% so với năm 2010. Các định mức than, điện, 
nguyên vật liệu, nhân công đều thấp hơn rất nhiều so với các đơn vị cùng loại như Lâm 
Thao, Ninh Bình.

Số liệu cụ thể về số lượng sáng kiến, giá trị làm lợi, mức thưởng trong bảng thống 
kê của Hội đồng sáng kiến



4. về thu nhập của TGĐ.

Thu nhập của ban Tổng giám đốc nói chung, của Tổng giám đốc nói riêng được 
các bộ môn chức năng tính toán theo quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập 
của Công ty.

Số liệu chi tiết theo bảng thống kê của Phòng TCKT 

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI BÁO CÁO

Hoàng Văn Tại



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

----- -oOo---- ------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2018.

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THựC HIỆN CỔNG TÁC SÁNG KIẾN 2010 -  2017.

Căn cứ vào nội dung cuộc họp hội đồng quản trị Công ty ngày 10 tháng 04 năm 2018. 
Phòng Kỹ Thuật xin báo cáo cụ thể như sau:

Phần I : Sáng kiến :
I. Các căn cứ để xct duyệt sáng kiến :

Căn cứ vào các quy chế và điều lệ của Công ty ban hành.
Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất của Công ty và các đơn vị hàng năm.
Căn cứ vào nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của chính phủ quy địỉih chi tiết về sở 

hữu công nghiệp.
Căn cứ thông tư liên bộ sổ : 99/TC-KHCNMT ngày 02 tháng 12 năm 1993 của liên bộ 

Tài chính -  KHCN và MT hướng dẫn quản lý thu chi trong hoạt động sáng kiến và sở hữ 
Công nghiệp.

Căn cứ luật Sở hữu trí tuệ số : 50/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005; nghị định số : 
103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một sô điêu của luật sở hữu trí tuệ sở hữu công nghiệp; thông tư số : 01/2007/TT- 
BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành nghị 
định sô : 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của luật sờ hữu trí tuệ sở hữu công nghiệp. Điều lệ sáng kiến ( ban hành 
theo Nghị định số 13/2012/NĐ - CP ngày 02/3/2012 của Chính Phủ), thông tư số: 
18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một sổ quy định của Đ iều lệ Sáng kiến được ban 
hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm  2012 của Chính phủ; các 
quy định của pháp luật vê sở hữu trí tuệ sửa đổi và các quy định khác.

Căn cứ quy định về về tổ chức xét duyệt, công nhận và thưởng sáng kiến ban 
hành kèm  theo Q uyết định số 763/Q Đ -PLV Đ  ngày 25/11/2014 và  Q uyết định số : 
762/Q Đ -PLV Đ  ngày 20/11/2014 về việc thành lập H ội đồng sáng kiến Công ty.

II. Cơ quan xét duyệt sáng kiến : Hội đồng Kinh Tế - Kỹ Thuật và H ội đồng sáng 
kiến Công ty.

III. T rình  tự  thủ tục xct duyệt sáng kiến: Các sáng kiến được đăng ký và xem xét theo 
Q uyết định số 763/Q Đ -PLV Đ  ngày 25/11/2014 ( T ừ  năm  2014)

VI. Tình hình thực hiện cụ thể các năm :
1. Năm 2010 :

- Tổng số sáng kiến : 12 sáng kiến ( Trong đó có 06 sáng kiến tính được giá trị làm lợi,
06 sáng kiên chưa đủ cơ sở tính giá trị làm lợi)
- Giá trị làm lợ i : 1.829.309.446 đồng.
- Sổ tiền thưởng : 37.650.000 đồng.

2. Năm 2012, 2013 :
- Tổng sổ sáng kiến : 22 sáng kiến ( Trong đó có 08 sáng kiến tính được giá trị làm lợi, 14
sáng kiên chưa đủ cơ sở tính giá trị làm lợi)
- Giá trị làm lợi : 4.100.000.000 đồng.



- số tiền thường :
Năm 2012, 2013 : 341.856.249 đồng.

( Có danh sách chi thưởng, ký nhận kèm theo)

3. Năm 2014 :
- Tổng số sáng kiến : 07 sáng kiến của năm 2014
- Giá trị làm lợ i :

Năm áp dụng 2014 : 3.993.968.416 đồng.
Năm áp dụng 2015 : 4.637.082.059 đông.

- Số tiền thưởng :
Năm áp dụng 2014 : 395.732.728 đông.

Năm áp dụng 2015 : 565.378.813 đồng.

4. Năm 2015 :
- Tổng số sáng kiến : 10 ( Trong đó có 05 sáng kiến tính được giá trị làm lợi, 05 sáng 

kiến chưa đủ cơ sở tính giá trị làm lợi)
- Giá trị làm lợ i :

Năm áp dụng 2015; 2016 : 4.334.172.921 đồng.
- Số tiền thưởng :

Năm áp dụng 2015; 2016 : 844.655.449 đông.

5. Các sáng kiến năm 2016 và 2017 chưa xét.

6. Tổng họp 2010 đến 2015 : ' X -
• Tổng sáng kiến 2010 đến 2015 : 51 sáng kiến; tính áp dụng cho sản xuất đến năm

2016.
• Tổng giá trị làm lợ i : 18.894.532.842 đồng.
• Tổng sổ tiền thưcmg : 2.238.660.889 đồng.

Toàn bộ các sáng kiến đều được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục theo quy định và 
có hồ sơ kèm theo.

Ngoài ra các sáng kiến còn góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, 
giảm lao động được khoảng 200 lao động so với trước khi cổ phân hóa; nhưng đảm bảo 
sản lượng cao hơn.

Nơi nhân :
-  HĐQT,
- Lưu .

Phòng Kỹ thuật tổng hợp

Văn Hồng Sơn

Chủ tịch Hội đồng sáng kiến

Phạm Quang Trung
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Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
V/v triển khai cải tạo dây chuyền NPK số 2 

và áp dụng đề tài nghiên cứu tận dụng khí thải Lò cao

Kinh g ử i : HĐQT Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển.

Căn cứ vào nội dung cuộc họp hội đồng quản trị Công ty ngày 10 tháng 04 năm 2018. 
Phòng Kỹ Thuật xin báo cáo ‘cụ thể như sau:

I. Dây chuyển sản xuất NPK số 2:
Tháng 9 năm 2015 tô sản xuất NPK đã có đơn kiến nghị cho dỉ chuyên dây 

chuyền NPK số 2 từ hệ 4 sang đầu nhà kho NPK kết họp cải tạo tự động hóa khâu vao íiệu 
và đóng bao sản phẩm. Phòng Kỹ thuật, phân xưởng sấy kiền đã có giấy đề nghị để đảm 
bảo theo đúng nghị định 202/NĐ-CP, ngay 27/11/2013 về quản lý phan bón (Theo điều 22 
từ ngày 01/2/2016 câm các dây chuyền sản xuất thủ công , cuốc xẻng) trình TGĐ và đã 
được phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Căn cứ vào chủ trương đã được phê duyệt, phòng Kỹ Thuật đã triển khai lập các kế 
hoạch vả phương án triên khai thực hiện; trong phương án đã được duyệt có hạng mục tự 
động hóa khâu vào liệu và đóng bao sản phẩm. Tuy nhiên để công việc triển khai thận 
trọng có đánh giá kết quả của việc tự động nên phòng Kỹ Thuật đã tách và đưa vào KH 
khoa học công nghệ của hai năm 2016 và 2017 ( 2016 : tự động hóa khâu vào liệu 2017: 
tự động hóa khâu đóng bao). Các KH khoa học công nghệ đã được trình kèm theo 
KHSXKD của Công ty đã được người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty đồng ý 
trình Tập đoàn và Tập đoàn HCVN đã đông ý về chủ trưởng; KH đã được HĐQT Công ty 
xem xét phê duyệt và đã đưọ'c Đại hội đông cổ đông thông qua vào các dịp ĐHĐCĐ năm 
2016 và 2017.

Kết quả : Phương án tự động hóa khâu vào liệu và đóng bao sản phẩm đã được triển 
khai thự hiện đưa vào phục vụ sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động 
cải thiện môi trường lao động và nâng cao năng suất lao động từ 7,5 lên > 1 0  tấn/giờ' chất 
lượng sản phẩm được nâng lên.

II. Đề tài “ Nghiên cứu cải tạo hệ thống xử lý khí Lò 2; tận dụng nhiệt độ khí thải

Theo ý kiên của Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty 
CP phân lân nung chảy Văn Điển. Để có cơ sở cho việc phê duyệt thiết kế của Hội Đồng 
Quản Trị; đâu tháng 5/2017 Công ty đã giao nhiệm vụ cho Phòng Kỹ Thuật lập phương án 
và kế hoạch chế tạo, cải tạo thiết bị sau Lò cao số 2 với khu vực Say nghiền hẹ 1. Phòng 
Kỹ Thuật đã xây dựng Kê hoạch khoa học công nghệ năm 2017 điều chỉnh lần 1 số : 
411/PL-KT ngày 16 tháng 5 năm 2017; trong đó có hạng mục “ Nghiên cứu cải tạo hệ 
thông xử lý khí Lò 2; tận dụng nhiệt độ khí thải để sấy Lân, tiết kiệm chi phí” với kinh phí 
thực hiện dự kiến là 700.000.000 đồng. Kế hoạch đã được Tập đoàn HCVN thông qua về 
chủ trương theo công văn số : 897/HCVN-KT, ngày 18 tháng 5 năm 2017; sau đó đa được 
người đại diện vôn của Tập đoàn HCVN tại Công ty thông qua cùng với kế hoạch sản xuất 
kinh doanh điêu chỉnh lần 1 của Công ty ngày 20 tháng 5 năm 2017.

đê sây Lân, tiết kiệm chi phí”



Căn cứ các kế hoạch đã được thông qua và chỉ đạo của TGĐ Công ty hàng tháng, phòng 
Kỹ Thuật đã triển khai xây dựng phương án chế tạo, thi công kèm theo thiêt kê ( Đã được 
phê duyệt) và các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; giao cho phân xưởng Cơ Điện 
của Công ty thi công chế tạo và lăp đặt.

Kết quả triển khai đề tài tận dụng khí thải lò cao số 2 để sấy lân tại hệ 1 :
Hệ thống xử lý khí lò 2 cải tạo theo hướng khí thải sau lò cao được lăng lọc bụi được 

đưa vào lò đốt c o ,  sau đó tận dụng nhiệt khí thải để sấy lần tại hệ 1; khí thải sau đó mới 
đưa trở lại tháp hấp thụ làm cho việc xử lý khí được triệt đê hơn; hệ thông được cải tạo lcêt 
hợp đại tu Lò cao số 2 để sấy sản phẩm thay cho than và trấu. Đây là đề tài lân đâu tiên 
chưa có đơn vị nào thực hiện, về lý thuyêt và thực tiên chưa có nơi nào có; vì vậy quá trình 
triển khai thực hiện đã sửa chữa hiệu chỉnh cho phù họp thực tê.

Hệ thống hoàn thiện ngày 28/9 và được đưa vào phục vụ sản xuât từ ngày 1 tháng 10 
năm 2017 đến ngày 31/12/2017 đã được lập biên bản nghiệm thu bàn giao cho phân xưởng 
Lò Cao và Sấy Nghiền quản lý. Qua ba tháng vào sử dụng ( Từ 1/10 đên 31/12) sản xuât 
tại lò 2 đạt năng suất bình quân 10,42 tấn/h, hệ 1 năng suất bình quân đạt 8,08 tấn/h. Tiêt 
kiệm được 10,9 kg thân/Tấn BTP và 17 kg trẩu/ tấn sản phẩm; làm lợi năm 2017 khoảng 
516 triệu đồng ( Chưa trừ chí phí lắp đặt).

v ề  vấn đề môi trường ( Có các kết quả kèm theo) : Các kết quả quan trắc môi 
trường và quan trắc môi trường lao động của Công ty (được thực hiện vào ngày 19 tháng 
10 năm 2017, ngay sau khi lắp đặt và đưa vào vận hành thử nghiệm đường ông và quạt cao 
áp để dẫn khí thải từ lò cao sang phân xưởng sây nghiên đê sây phân lân) đã cho kêt luận 
như sau:

+ Môi trường không khí tại các vị trí làm việc của nhà máy đều đảm bảo theo yêu 
cầu của Tiêu chuẩn 3733/2002/QĐ-BYT về môi trường làm việc;

+ Chất lượng môi trường không khí xung quanh nhà máy không bị ảnh hưởng bởi 
hoạt động sản xuất của Công ty, các thông số ô nhiễm đều có giá trị năm trong giá trị cho 
phép của các quy chuẩn hiện hành;

+ Kết qua quan trắc các thành phần ô nhiễm trong 03 ổng khói Lò cao của Công ty 
cho thấy chất lượng khí thải đạt yêu cầu của quy chụẩn hiện hành trước khi thải ra môi 
trường.

+ Môi trường lao động tại khu vực hệ 1 và lò 2 đảm bảo theo quy định.
Các đoàn kiểm tra ( Tập đoàn -  ngày 26/1/2018; Phòng cảnh sát môi trường Hà Nội -  

ngày 26/1/2018 và một số báo -  Có biên bản kèm theo) đều ghi nhận môi trường của Công 
ty đảm bảo.

Đến ngày 22/1/2018 quạt cao áp hệ 1 bị sự cố : 02 bu lông bắt nắp quạt phía hòm 
trục bị đút rơi va chạm vào cánh gây nứt một đoạn cánh quạt dài khoảng lOOmm phải dừng 
sản xuất. Do không có thiết bị dự phòng nên đã báo cáo HĐQT và tạm thời cho xử lý hệ 
thống quay lại như cũ trước khí cải tạo.

1. Trách nhiệm:
Việc triển khai đề tài “ Nghiên cứu cải tạo hệ thống xử lý khí Lò 2; tận dụng nhiệt 

độ khí thải để sấy Lân, tiết kiệm chi phí” đảm bảo an toàn và hiệu quả cho việc đâu tư tại 
dự án Bỉm Sơn Thanh Hóa. Đề tài đã được triển khai theo chủ trương của người đại diện 
quản lý vốn của Tập đoàn tại Công ty và đã được người quản lý vốn của Tập đoàn tại Công 
ty thông qua, Tập đoàn HCVN thông qua; HĐQT Công ty cũng đã có chỉ đạo bằng văn bản 
số : 112/TB-HĐQT ngày 29/11/2017 về việc giao cho ban điều hành nhanh chóng hoàn 
thành đề tài tận dụng nhiệt độ khí thải để sấy Lân để có cơ sở phê duyệt bản vẽ thiết kế giai 
đoạn 1; TGĐ Công ty đã có tờ trình số : 591/TTr-PLVĐ gửi HĐQT xem xét phê duyệt, 
ngày 28/12/2017 ; đề tài khi áp dụng vào thực tiễn sản xuất đã mang lại hiệu quả cho Công



Tuy nhiên trong quá trình thực hiện do KH khoa học công nghệ điều chỉnh lần 1 
năm 2017 năm trong KHSXKD điều chỉnh lần 1 của Công ty, TGĐ đã có tờ trình nhưng 
chưa được HĐQT Công ty thông qua; vì vậy đề tài đã triển khai không đúng trình tự thủ 
tục theo quỵ định như biên bản làm việc của Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam với người đại 
diện phân vôn của Tập Đoàn với Công ty ngày 10/1/2018.

2. Phưong hướng xử lý .
- Tạm thòi dừng việc tận dụng khí thải Lò Cao số 2 để sấy lân tại hệ 1, cho hệ thống sản 

xuât như cũ tnróc khí cải tạo để báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt các KH liên quan.
- Đề nghị HĐQT thông qua KHSXKD điều chỉnh của Công ty, trong đó có KH khoa học 
công nghệ điêu chỉnh lân 1 năm 2017 và cho thanh quyết toán theo quy định.
- Từ kinh nghiệm thực tế thực hiện tại Công ty, phối hợp Công ty cổ phần thiết kế CECO 
xem xét tính toán lại thiết kế đối dây chuyền sản xuất lân tại dự án Bim Sơn -  Thanh Hóa, 
có tận dụng khí thải để sấy, lân, cho phù hợp vói thực tế.

Ngưòi báo cáo.

Phó TGĐ -KTSX.



BÁO CÁO THU NHẬP CỦA TỐNG GIÁM  ĐỐC TỪ NĂM 2010 -2017

Tiền lương, thưởng cùa Tổng aiám đốc được chi trả theo đúng Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập cùa Công ty. 
Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của Hội đồng quản trị 
Quyết định số 122/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2011 của Hội đồng quản trị
Quyết định số 130/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2016 của Hội đồng quản trị về việc ban hành "Quy chế quản lý tiền lương và phân phối 

thu nhập của Cty CP phân lân nung chảy Văn Điển" thay thế cho 2 Quyết định trên.

Số

TT

Nãm Tiền Lương Tiền thưởng 

quỹ khen thưỏng

Tiền thưởng 

ban diều hành

Tiền thưởng 

sáng kiến

Tiền thù lao 

TVHĐQT

Tổng cộng Tiền thuế 

TNCN

Tiền bảo hiểm Còn lĩnh

Cá nhân nộp cty nộp Tổng

Năm 2010 354.093.853, 16.645.000 13.345.000 42.000.000 4 2 6 .0 8 3 .8 5 3 39.933.071 4.763.500 11.208.320 15.971.820 381.387.282

Năm 2011 437.457.400 49.000.000 42.000.000 5 2 8 .4 5 7 .4 0 0 74.937.900 5.395.904 12.695.680 18.091.584 448.123.596

Năm 2012 478.299.200 50.000.000 42.000.000 5 7 0 .2 9 9 .2 0 0 90.944.056 7.392.976 16.342.368 23.735.344 471.962.168

Năm 2013 5 6 6 .0 6 9 .2 0 0 9 9 .7 0 0 .0 0 0 7 5 .0 0 0 .0 0 0 127.240.000 4 2 .0 0 0 .0 0 0 9 1 0 .0 0 9 .2 0 0 138.608.645 8 .7 4 0 .3 8 5 19.320.840 2 8 .0 6 1 .2 2 5 762.660.171

Năm 2014 738.149.900 8 0 .0 0 0 .0 0 0 266.116.885 42.000.000 1 .1 2 6 .2 6 6 .7 8 5 190.587.109 10 .0 9 9 .5 3 6 2 1 .1 6 0 .9 2 0 3 1 .2 6 0 .4 5 6 925.580.140

Năm 2015 541.516.600 9 8 .6 1 8 .0 0 0 7 8 .0 0 0 .0 0 0 234.322.991 5 5 .5 0 0 .0 0 0 1 .0 0 7 .9 5 7 .5 9 1 153.781.279 1 0 .0 9 9 .5 3 6 2 1 .1 6 0 .9 2 0 3 1 .2 6 0 .4 5 6 844.076.776

Năm 2016 648.283.500 - 5 5 .0 0 0 .0 0 0 229.936.475 6 0 .0 0 0 .0 0 0 993.219.975 331.805.763 24.192.000 50.688.000 74.880.000 637.222.212

Năm 2017 6 4 9 .3 4 1 .5 0 0 67.300.000 27.000.000 130.817.873 60.000.000 934.459.373 170.870.185 24.192.000 50.016.000 74.208.000 739.397.188

Ngày 12 tháng 01 năm 2018 
Phòng tài chính kê toán
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BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN TỖNG GIÁM ĐỐC TỪNÃM  2010 -2017

Tiền lương, thường của Ban Tổng giám đốc được chi trả theo đúng Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty. 
Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của Hộr đồng quản trị 
Quyết định số 122/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2011 của Hội đổng quản trị
Quyết định số 130/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2016 cùa Hội đồng quản trị về việc ban hành "Quy chế quản lý tiền lương và phân phối 

thu nhập cùa Cty CP phân lân nung chảy Văn Điển" thay thế cho 2 Quyết định trên.

Số

TT

Nội dung Tiền Lương Tiền Ihưởng 

quỹ khen thưởng

Tiển thưởng 

ban điều hành

Tiền thường 

sáng kiến

Tiền thù lao 

TVHĐQT

Tổng cộng Tiền thuê 

TNCN

Tiền bào hiểm Còn lĩnh

Cá nhản nộp Cty nộp Tổng

Năm 2010

1 Hoàng Văn Tại - TGĐ 354.093.853 16.645.000 13.345.000 42.000.000 426 .083 .853 39.933.071 4.763.500 11.208.320 15.971.820 381.387.282

2 Đặng Quang Nguyên - PTGĐ 215.899.800 17.045.000 13.664.000 246 .608 .800 18.134.520 4.135.000 4.135.000 224.339.280

3 Phạm Quang Trung - PTGĐ 172.718.200 12.540.000 10.053.000 195 .311 .200 6.529 .720 3.451 .000 8 .120 .480 11.571.480 185.330.480

4 Chu Văn Thước - PTGĐ 246 .419 .900 17.090.000 13.702.000 18.000.000 295 .211 .900 13.991.000 4 .526 .500 10.651.280 15.177.780 276 .694 .400

5 Bùi Thanh Giang - PTGĐ 155.327.700 16.735.000 13.418.000 18.000.000 203 .480 .700 7.296.720 1.855.500 6.793.280 8 .648 .780 194.328.480

Năm 2011 .

1 Hoàng Văn Tại - TGĐ 437.457.400 49 .000 .000 42 .000 .000 528 .457 .400 74.937.900 5 .395 .904 12.695.680 18.091.584 448.123.596

2 Đặng Quang Nguyên - PTGĐ 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000

3 Phạm Quang Trung - PTGĐ 293.279.000 15.900.000 3 09 .179 .000 23.783.884 4.859.578 11.433.760 16.293.338 280.535.538

4 Chu Văn Thước - PTGĐ 314.033.900 32.SOO.OOO 42.000.000 3 88 .533 .900 35.761.272 5.127.542 12.064.720 17.192.262 347 .645 .086

5 Bùi Thanh Giang - PTGĐ 292.222.700 32.500.000 42.000.000 366.722.700 36.572.624 4.859.578 11.433.760 16.293.338 3 25 .290 .498

Năm 2012

1 Hoàng Văn Tại - TGĐ 4 78 .299 .200 50 .000 .000 42 .000 .000 570.299.200 90 .944 .056 7.392 .976 16.342.368 2 3 .735 .344 471 .962 .168

3 Phạm Quang Trung - PTGĐ 343.851.900 23.500.000 28.000.000 395.351.900 40.632.754 6.658.132 14.717.976 21 .376 .108 348 .061 .014



Sô Nội dung Tiền Lương Tiền thường Tiền thường Tiển Ihưỏng Tiền thù lao Tổng cộng Tiền thuế Tiền bảo hiểm Còn lĩnh
TT qu3' khen thường ban điều hành sáng kiến TVHĐQT TNCN Cá nhân nộp Cty nôp Tổng

4 Chu Văn Thưóc - PTGĐ 334.281.900 33.000.000 42.000.000 409.281.900 43.345.268 7.025.560 15.530.172 2 2 .555 .732 358 .911 .072

5 Bùi Thanh Giang - PTGĐ 306.744.900 33.000.000 42.000.000 381.744.900 37.911.354 6.658.132 14.717.976 21 .376 .108 337 .175 .414

Năm 2013

1 Hoàng Văn Tại - TGĐ 566.069 .200 99.700 .000 75 .000 .000 127.240.000 42 .000 .000 910.009.200 138.608.645 8 .740.385 19.320.840 28.061 .225 762.660.171

3 Phạm Quang Trung - PTGĐ 398.317.600 54.900.000 50.000.000 42.000.000 545.217.600 60.329.670 7.498.920 16.576.560 24.075.480 477.389.010

4 Chu Văn Thước - PTGĐ 394.207.600 84.600.000 50.000.000 42.000.000 570.807.600 66.623.714 7.912.746 17.491.320 25.404.066 496.271.140

5 Bùi Thanh Giang - PTGĐ 356.519.000 31.100.000 50.000.000 42.000.000 479.619.000 46.461.251 7.912.745 17.491.320 25.404.065 425.245.004

Năm 2014

1 Hoàng Văn Tại - TGĐ 738.149.900 80.000.000 266.116.885 42.000.000 1.126.266.785 190.587.109 10.099.536 21.160.920 31.260.456 925.580.140

3 Phạm Quang Trung - PTGĐ 497.535.500 55.000.000 23.450.000 42.000.000 617.985.500 64.730.120 8.665.020 18.155.280 26.820.300 544.590.360

4 Chu Văn Thước - PTGĐ 484.280.200 55.000.000 10.000.000 42.000.000 591.280.200 68.734.251 9.143.196 19.157.160 28.300.356 513.402.753

5 Bùi Thanh Giang - PTGĐ 467.411.000 55.000.000 7.000.000 42.000.000 571.411.000 53.773.561 9.143.196 19.157.160 28.300.356 508.494.243

Năm 2015

1 Hoàng Văn Tại - TGĐ 541.516.600 98.618.000 78.000.000 234.322.991 55.500.000 1.007.957.591 153.781.279 10.099.536 21.160.920 31.260.456 844.076.776

3 Phạm Quang Trung - PTGĐ 371.191.300 61.288.000 53.000.000 18.000.000 3.500.000 506.979.300 40.752.408 8.864.260 18.572.730 27.436.990 4 57 .362 .632

4 Chu Vãn Thước - PTGĐ 348.793.100 59.591.000 53.000.000 3.500.000 464.884.100 40.918.000 9.143.196 19.157.160 28.300.356 414.822.904

5 Bùi Thanh Giang - PTGĐ 53.000.000 3.500.000 56.500.000 0 56.500.000

Năm 2016

1 Hoàng Văn Tại - TGĐ 648.283.500 55.000.000 229.936.475 60.000.000 993.219.975 331.805.763 24.192.000 50 .688 .000 74.880.000 637.222.212

3 Phạm Quang Trung - PTGĐ 468.471.900 28.000.000 96.000.000
—  - .

592.471.900 55.386.780 21.168.000 44.352.000 65.520.000 515.917.120



Số Nội dung Tiến Lưong Tiền thường Tiền thưòìig Tién thường Tien thù lao Tổng cộng Tiền thuế Tiển bào hiểm Còn lĩnh
11 quỹ khen thường ban diều hành sáng kiến TVHĐQT TNCN Cá nhản nôp Cty nôp Tổng

4 Chu Văn Thước - PTGĐ 428.559.100 28.000.000 15.500.000 472.059.100 39.944.220 21.168.000 44.35?.000 65 .520 .000 410.946.88C

Năm 2017

] Hoàng Văn Tại - TCiĐ 649 .341 .500 67.300.000 27.000.000 130.817.873 60.000.000 934.459.373 170.870.185 24 .192 .000 50 .016 .000 74.208.000

64.932.000

739.397.188

471.261.44C
3 Phạm Quang Trung - PTGĐ 453.619.800 47.600.000 13.000.000 23.000 .000 537.219.800 44.790.360 21.168.000 43.764.000
4 Chu Văn Thước - PTGĐ 457.438.800 47.100.000 13.000.000 517.538.800 49.354.160 21.168.000 43.764.000 64.932.000 447 .016 .640
5 Văn Hổng Sơn - PTGĐ 435.593.700 41.900.000 50.641.422 12.000.000 540.135.122 47.672.624 19.656.000 40.638.000 60.294.000 472.806.498

Ghi Chú:
- Ông Đặng Quang Nguyên Nghỉ Hưu từ
- Ông Phạm Quang Trung Bổ nhiệm Phó TGĐ từ T12/2010
- Bà Bùi Thanh Giang chuyển công tác từ năm 2015

Ngày 12 tháng 01 năm 2018 
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“D U  Â TVT T CỎ ? HẦr  ̂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 thảng 04 năm 2018

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THựC HIỆN KÉ HOẠCH ĐẦU T ư  
THỊ TRƯỜNG NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH KỂ HOẠCH NĂM 2018

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị

Thị trường là vấn đề sống còn, khác với trước đây, từ năm 2015 không còn quy định
không chê hạn mức cho công tác tiếp thị, quảng cáo mà tùy theo đặc điểm của từng mặt
hàng, thị trường mà mỗi doanh nghiệp xây dựng cho mình ngân sách cho thị trường hợp lý.
Đôi với Công ty, những năm gần đây mức chi phí cho công tác thị trường chiếm từ 2-2 5% 
doanh thu.

I/ Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư thị trường năm 2017
1/ Sô liệu chi phí đầu tư thị trường năm 2017:

, ̂  h°ậch đâu tư thị trường năm 2017 được HĐQT phê duyệt kinh phí thực hiện là 25 
tỷ đồng gồm 6 hạng mục chính và chi phí dự phòng. Kết quả thực hiện chi phí hết 17 817 
ty đong, băng 72% so với kê hoạch. Chi tiết các hạng mục thực hiện như sau:

TT Nội dung chi Kê hoạch 
2017 
(tr.đ)

Thực hiện 
2017 
(tr.đ)

%
thực hiện 
/KỈI 2017

1 Quảng cáo, tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đai chúng 16.000 11.830 74

1.1 Trên truyền hình, truyền thanh, báo 
chí, triển lãm... 13.600 10.230 75

1.2 Trên biến tẩm lổm (03 biển), nhỏ 2.400 1.600 67
2 Chi phí đầu tư thưc nghiêm 300 174 58
3 Chi phí tập huấn 1.700 1.735 102
4 Chi cho các hội nghị khách hàng, 

hội thảo do Công ty tổ chức 3.000 2.933 98
5 Thù lao tín chấp cho các tổ chức, 

trách nhiệm cho các cá nhân, cộng 
tác viên

3.200 1.122 35

6 Chi phí in ấn tài liệu (tờ rơi, quy 
trình...) 300 23 8

7 Chi phí dự phòng 500
Tông công 25.000 17.817 72



2/ Kết quả đạt được trong năm 2017:
2.1. Mở rộng thị trường mới:

Trong năm 2017, Công ty đã tổ chức 03 mô hình trình diễn và 237 cuộc hội nghị tập 
huấn tại các thị trường (chi phí 1,735 tỳ đồng). Đã mở thêm được 06 đại lý bán hàng mới 
tại Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Tuyên Quang. Bước đầu đã 
đưa hàng hóa đên các vùng cây công nghiệp, cây ăn quả như cây cam vùng Tây Nghệ An, 
vùng Hương Sơn, Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh, cây dứa vùng núi Thanh Hóa, cây chè vùng 
Yên Lập Phú Thọ, Mộc Châu Sơn La; cây lúa vùng Bắc Nghệ An, Hải Dương, Hải Phòng, 
Bắc Cạn, Lạng Sơn.. .Năm 2017, tiêu thụ tại thị trường mới 3.585 tấn phân bón các loại.
2.2. Củng cố thị trường truyền thống:

Các thị trường truỷền thống của Công ty nhiều năm nay bị các loại sản phẩm khác 
cạnh tranh. Bên cạnh việc phải tuyên truyền, tập huấn nhắc lại, còn phải có cơ chế khuyến 
khích cho các cộng tác viên, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông 
qua các hình thức hội chợ triên làm, hội nghị...Vì vậy, về cơ bản các thị trường truyển 
thống vấn giữ được và phát triển (ngoại trừ thị trường Thái Bình, Nam Định...), đặc biệt 
vùng chè Phú Đa sau nhiêu năm sử dụng sản phẩm khác năm 2017 đã quay lại sử dụng sản 
phẩm của Công ty.

Công tác thị trường đã góp phần to lớn trong việc tăng trưởng sản lượng tiêu thụ 
năm 2017, đặc biệt là sản phâm NPK. Vì vậy, mặc dù trong năm 2017 ngành phân bón gặp 
rât nhiêu khó khăn nhưng Công ty thuộc số ít doanh nghiệp có sự tăng trưởng và đã hoàn 
thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 
quản trị giao.

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Kế hoạch 
2017

Thưc hiên 
2017

%
Cùng kỳ Kế hoach

1 Tông doanh thu Tr.đ 925.653 920.070 952.486 103 104
2 Lơi nhuân Tr.đ 55.540 55.000 72.042 130 131
3 Sản lượng tiêu thụ Tân 298.156 296.000 304.204 102 103

- Phân Lân Tấn 261.570 255.000 261.205 100 102
- Phân NPK Tân 36.586 41.000 42.999 118 105

n / Kế hoạch đầu tư thị trường năm 2018:

l.Đánh giá tình hình: Thị trường phân bón ngày càng cạnh tranh khốc liệt do 
nguon cung khong ngừng gia tăng và các sản phâm NPK của các nhà máy đầu tư mới có 
ưu điem vượt trội sản phâm của Công ty vê hình thức, mẫu mã, đa dạng và tính tiện dụng. 
Đê giữ vững và mở rộng thị trường làm cơ sở phát triển sản xuất, Công tác thị trường năm 
2018 cần tập trung cho các vấn đề trong tâm:

-Tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật tại cơ sở theo nguyên tắc tập huấn gắn liền 
VOI tieu thụ san pham va không hạn chê sô lượng khi có cơ hội tập huấn tại thị trường mới 
tiềm năng, thị trường cạnh tranh;

- Mở rộng các mô hình trình diễn, các ô mẫu để người dân mắt thấy, tai nghe củng 
cố lòng tin đối với sản phẩm của Công ty;



- Hợp tác chặt chẽ với các đon vị khoa học, cơ quan quản lý như: Sở Nông nghiệp, 
Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm khuyến nông các tỉnh, các nhà khoa học, các cộng tác 
viên, khách hàng để phối họp và triển khai công tác tuyên truyền, bảo vệ thị trường;

- Đa dạng hóa các hình thức tri ân khách hàng thiết thực và hiệu quả, tạo sự gắn kết 
lâu dài giữa Công ty và khách hàng.

Ngoài những nội dung công việc nêu trên,. Trong năm 2018, căn cứ vào ý kiến của 
khách hàng thông qua kết quả từ phiếu thăm dò khách hàng về sự cần thiết của quảng cáo 
trên các phương tiện thông tin đại chúng vào cuối năm 2017 (trên đài phát thanh có 68% 
đồng ý, trên truyền hình có 76% đồng ý, ứên báo có 51% đồng ý), cũng như kết quả trong 
công tác tuyên truyền quảng cáo mà các phương tiện thông tin đại chúng mang lại (nhận 
biết của nông dân về thương hiệu, sản phẩm của Công ty,. Sản lượng tiêu thụ tăng, doanh 
thu tăng, lợi nhuận tăng) vì vậy cần thiết phải dành nguồn kinh phí cho công tác tuyên 
truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, quảng bá sâu 
rộng thương hiệu & các sản phẩm của Công ty đến mọi đổi tượng, trên tất cả các vùng 
miền.

Thực tế: Một thương hiệu, sản phẩm (đặc biệt là các sản phẩm mới) muốn vào được 
thị trường rất cần được quảng cáo rộng rãi trên đài, báo để người tiêu dùng nhận biết về sự 
có mặt của sản phẩm đó trên thị trường (sản phẩm & thương hiệu của Công ty đã tồn tại 
hơn 50 năm trên thị trường Việt Nam nhưng vẫn còn có rất nhiều người sử dụng chưa biết 
đến),. Quảng bá thương hiệu, sản phẩm trên các phượng tiện truyền thông: Ti vi, đài truyền 
thanh, báo, tạp chí,., có ưu thế tác động và ảnh hưởng sâu rộng đến mọi đối tượng ừên các 
vùng miền (một thương hiệu, sản phẩm chỉ lựa chọn, sử dụng một hoạc hai hình thức 
quảng cáo thì sẽ rất khó khăn để giữ khách hàng và tìm kiếm khách hàng so với một 
thương hiệu, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh khi mà họ sử dụng rộng rãi các phương tiện 
để quảng cáo với tần suất dày đặc và cường độ tác động mạnh),.

Hĩnh thức quảng cáo: Quàng cáo trên đài truyền hình để giới thiệu, quảng bá thương 
hiệu, hỉnh ảnh tác động đến thị hiếu người tiêu dùng, quảng cáo trên đài truyền thanh 
(Trung ương, Tỉnh, Huyện tiếp âm đến các xã), trên báo Nông nghiệp, báo Nông thôn (báo 
đưcrc phát đến các tổ chức hội, họp tác xã) để tuyên truyền quảng bá sản phẩm phân bón 
Văn điển về tính năng, tác dụng của sản phẩm phân bón Văn điến đối với từng loại đất, 
từng loại cây trồng, cũng như khuyến cáo sử dụng như thế nào cho cây trồng có hiệu quả 
cao nhất, cũng như sự khác biệt giữa sản phẩm Phân bón văn điển với các loại Phân bón 
khác trên thị trường để giúp các nhà chuyên môn, người sử dụng có những thông tin và lựa 
chọn tốt nhất,.

(nội dung, thời lượng, hình thức, mật độ, chi phí quảng cáo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng có dự toán chi tiết đính kềm)

Mục tiêu là giữ thị trường và duy trì sản lượng tiêu thụ năm 2018 cao hơn năm
2017, cụ thể như sau:

TT Khu vực tiêu thụ Sản lượng tiêu thụ
Năm 2017 Dư kiến 2018

Phân lân Phân NPK Phân lân Phân NPK
1 Miền Bắc 24.797 40.250 25.000 41.000
2 Miên Trung 20.228 825 20.000 1.000
3 Tây Nguyên 135.418 1.722 135.000 2.000
4 Nam Bô 78.085 180 78.000 1.000



5 Xuất khẩu 2.415 22 4.000
Tổng cộng: 260.943 42.999 262.000 45.000

2.Kế hoạch đầu tư thị trường năm 2018.

TT Nội dung chi Thực hiện 
2017 (tr.đ)

Kế hoạch 
2018 (tr.đ)

Ghi chú

1
Quảng cáo, tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, quảng cáo tại các Hội 
chọ', triển lãm (trung ương & địa phương).

11.830 12.000
Không quảng 
cáo pano tấm 

lớn
2 Chi phí đầu tư thực nghiệm 174 300
3 Chi phí tập huấn 1.735 3.585

4
Chi cho các hội nghị khách hàng, hội thào do 
Công ty tổ chức 2.933 4.947,5

5
Tiền bào tín cho các tổ chức, thù lao cho các 
cá nhân giúp công ty tiêu thụ sản phẩm, thuê 
cộng tác viên

1.122 2.300

6 Chi phí in ấn tài liệu (tờ rơi, quy trình...) 23 150

7 Chi phí dự phòng 500
Tổng cộng: 17.817 23.782,5

Tổng số: 23.782.500.000 đồng (Có dự toán chi tiết kèm theo)
2.1. Ngày 27/02/2018, HĐQT đã có quyết định số 18/TTr-PLVĐ v/v phê duyệt kế 

hoạch đầu tư thị trường năm 2018 lần 1, với tổng chi phí là 11,7825 tỷ đồng cho các hạng 
mục: tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón, đầu tư thực nghiệm, chi cho các tổ chức bảo tín 
tiêu thụ sản phẩm, thù lao cho cộng tác viên, cho các nhân tuyên truyền, tổ chức bán hàng, 
tổ chức hội nghị khách hàng, tri ân khách hàng, hội thảo khoa học, in ấn tài liệu.

2.2. Đe có cơ sở triển khai nốt các hạng mục còn lại trong kế hoạch đầu tư thị 
trường của cả năm 2018; Tổng giám đốc Công ty giải trình & đề nghị HĐQT xem xét phê 
duyệt kế hoạch đầu tư thị trường lần 2 (nội dung chi tiết như bản giải trình và dự toán kèm 
theo), cụ thể:

T
Nội dung chi Dự trù kinh 

phí năm 2018 (tr.đ) 
lần 2

Ghi
chú

Quảng cáo trên đài truyền hình trung ưong và địa 
phương 3.750

Quảng cáo trên đài truyền thanh trung ương và địa 
phương 2.160

Các biển pano tấm nhỏ tại các đại lý bán hàng ở 
các địa phương 400

Quảng cáo trên các báo, tạp chí, hội chợ triển lãm, 
kênh thông tin khuyến nông các tỉnh, các giải 
thưởng...

2.695



Tổng cộng: 9.005
(Bằng chữ: Chín tỷ không trăm lẻ năm triêu đồng)

3. Triển khai thực hiện kế hoạch thị trường năm 2018:
3.1. Mạng lưới bán hàng:

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn điển trong nhiều năm qua cũng như hiện 

tại, đã có chủ trương bán hàng theo hướng xây dựng thị trường bền vững và an toàn về vốn. 

Thị trường của Công ty trải đều trên các vùng miền, v/v để giữ thị trường, Công ty đã xây 

dựng giá bán hàng tại các vùng miền trên cơ sở giá bán tại Công ty là giá chuẩn & giá bán 

đến các địa bàn sẽ bằng giá bán tại Công ty cộng cước vận chuyển (ừên cơ sở có giá bán 

cạnh tranh) & tổ chức bán hàng theo các kênh phân phối như sau ;

- Kênh trực tiếp ( Kênh không cấp ): Khách hàng ( Người sử dụng ) được mua hàng 

trực tiếp vói Công ty, không thông qua bất cứ khâu trung gian nào; khách hàng tự đưa 

phương tiện đến Công ty mua hàng (T ự  vân chuyển ) hoặc Công ty thuê phương tiện vận 

chuyển giao hàng cho khách tại các địa điểm nhận hàng : áp dụng chủ yếu cho các khách 

hàng khu vực Miền bắc. Uu điểm, phù hợp với các thị trường mới vừa bán hàng vừa làm thị 

trường, những địa bàn liền kề với Công ty, ai cũng mua được hàng, giảm tối đa việc đầu cơ 

của các đơn vị bán hàng trung gian,. Nhược điểm : Vai trò của Đại lý cấp I sẽ không còn 

tác dụng, khi không có nhu cầu khách hàng sẽ không mua hàng, khách hàng sẽ không cần 

dự trữ trong những lúc không phải thời vu, gây khó khăn cho Công ty trong việc quản lý 

hàng hoá tồn kho khi không phải thòi vụ,.

- Kênh ngắn ( Kênh một cấp ) : Sản phẩm phân bón được bán cho các đại lý bán lẻ, 

các cấp huyện hội, Công ty vật tư nông nghiệp cấp huyện, tỉnh rồi mới đến tay người sử 

dụng,( áp dụng cho khu vực Miền Bắc ),.

ưu điểm & nhược điểm : Như kênh trực tiếp

- Kênh dài ( Kênh nhiều cấp ): Công ty bán hàng cho các đại lý cấp I ( Thông qua 

các đại lý cấp I ) để đưa hàng đến tiêu thụ tại các địa bàn,, hình thức này áp dụng chủ yếu 

cho các địa bàn truyền thống người sử dụng đã quá quen với sản phẩm phân bón của Công 

ty như khu vực Nam bộ, Tây nguyên,. Khu vực Miền trung và một số tỉnh tại Miền Bắc. 

Đại lý cấp I sẽ thay Công ty cung ứng cho các đại lý cấp 2,3, bán lẻ & người sử dụng, thuận 

tiện trong Công tác tổ chức cung ứng & thanh toán, dự trữ phân bón tồn kho chuyển trách 

nhiệm về các Đại lý cấp I,. Nhưng có nhược điểm , nếu không quản lý chặt dễ dẫn đến tình 

trạng đầu cơ, găm hàng khi giá bán biến động vì thực tế nhà kinh doanh quan tâm hàng đầu 
của họ là lợi nhuận,.

Thực tê đê tiêu thụ được sản phâm Phân bón của mình, Công ty Phân lân nung 

chay Văn điên không máy móc áp dụng cứng nhắc các phương thức bán hàng, mà tuỳ theo



tình hình tiêu thụ các loại sản phẩm Phân bón trên thị trường mà công ty sẽ có những 

phương thức bán hàng cụ thể nhằm tiêu thụ được các sản phẩm phân bón công ty sản xuất 

& ổn định được giá bán cho người sử dụng Khi bắt buộc phải tăng giá bán , Công ty luôn 

thông báo trước cho khách hàng,.

Từ trước năm 2010, Công ty bán hàng chủ yếu thông qua'các Công ty vật tư Nông 

nghiệp cấp Tỉnh (tại phí Bắc),các tổ chức Hội ( Hội nông dân, Hội phụ nữ, HTX) tại các 

Tỉnh để làm thị trường cũng như các Công ty chuyên kinh doanh Phân bón & các Công ty, 

Nông trường trồng cây Công nghiệp tại Phía Nam,.

Từ 2010, vai trò của các Công ty vật tư Nông nghiệp tại các Tỉnh giảm dần do 

không thể cạnh tranh với các Công ty tư nhân,.

Để tồn tại, giữ và phát triển thị trường, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn điển 

cũng đã có những điều chỉnh trong công tác bán hàng hàng năm,.

Tại Miền trung, Tây nguyên, Nam bộ: Ngoài việc duy trĩ hệ thống Đại lý bán 

hàng truyền thống, Công ty cũng có xem xét, đánh giá để duy trì và phát triển các Đại lý có 

năng lực & tiềm năng phát triển, loại bỏ các Đại lý không gắn kết với công ty (sản lượng 
giảm),.

Tại Miền Bắc: Những năm gần đây ngoài viêc ký hợp đồng bán hàng với các 

Công ty vật tư NN các Tỉnh Miền núi (khách hàng truyền thống),. Và để làm thị trường, 

Công ty còn ký hợp đồng với các tổ chức cấp Hội tại các Tỉnh ( huyện, xã khu vực đồng 

bằng) để triển khai bán hàng chậm thanh toán 4-6 tháng (các sản phẩm NPK),. Sau khi có 

thị trường, Nông dân đã quen thuộc với các sản phẩm phân bón của Công ty thì việc bán 

hàng tại các địa bàn này sẽ được Công ty chuyển dần qua các Công ty chuyên kinh doanh 

Phân bón ( Đại lý),. Tùy năng lực và khả năng của Đại lý, Công ty sẽ Phân vùng để giữ thị 

phần và gia tăng sản lượng tiêu thụ ( chú trọng tiêu thụ NPK tại Miền Bắc) & đặc biệt quan 

tâm phát triển bán hàng tại các địa bàn cạnh tranh và địa bàn mới, chuyển giao dần các thị 

trường truyền thống cho các Đại lý lớn để phát triển các đại lý cấp II ( do tại đây các Đại 

lý,Công ty vật tư quá yếu kém, không giữ được sản lượng tiêu thụ và bị giảm dần theo các 
năm),.

Với việc xây dựng & phát triên hệ thống bán hàng như trên, Tổng sản lượng tiêu 

thụ Phân bón hàng năm của Công ty luôn duy trì ổn định,, lợi nhuận không giảm so với 

nam trươc (đặc biệt là lợi nhuận NPK, tăng so với trước đây), người lao đông hàng năm có 
đủ việc làm, có thu nhập ổn định,.

3.2. Xây dựng định mức vốn chậm thanh toán: Căn cứ qui chế tiêu thụ sản phẩm 

của Công ty và tình hình thực tế,. Công ty đã xây dựng định mức vốn chậm thanh toán



trên cơ sở doanh thu tiêu thụ và được qui định trong quyêt định giá bán & cơ chế bán hàng 

trong năm,.

3.3. Định hướng trong việc ký hợp đồng mua, bán: Công ty luôn thực hiện theo qui 

chế tiêu thụ sản phẩm đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và qui định bán hàng hàng 

năm,.

3.4. Xây dựng chi tiết kế hoạch thị trường & đấu thầu cạnh tranh các hợp đồng

quảng cáo: Kế hoạch thị trường hàng năm luôn được Công ty xây dựng chi tiết, có dự

toán từng nội dung, chi phí cho từng hạng mục công việc trình Hội đồng quản trị xem xét 

phê duyệt,. Công ty sẽ triển khai thực hiện trên cơ sở kế hoạch được Hội đồng quản trị phê 

duyệt & theo qui chế mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh đã được Hội 

đồng quản trị ban hành,.

TP.Kinh Tế

Nguyễn Văn Nam

N ơi ữửi: - Chủ tịch HĐQT

Các thành viên HĐQT 

- Lưu VP.KT



CÔNG TY CỔ PHÂN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VÃN ĐIẾN
•oOo— ..........

DỤ'TOÁN KÉ HOẠCH ĐÀU T Ư  THỊ TRƯỜNG NĂM 2018 (lần 2) 

_______________________________________ ___________ (Thuc hiên từ  01/04/2018) ___________________

TT Nội dung
Đon vị 

tính

Số lu ọ ng
Đon giá binh 
quân (đồng)

Chi phí dự  kiến 2018 (đồng)
Thục hiện 2017 Chênh lệchDự trù từ 

01/01/2018
Dự trù từ 

01/04/2018
Dự trù từ 

01/01/2018
Dụ' trù từ 

01/04/2018

A B c D E F ĩ 2 3 4=1-2 5=2-3

Quãii« cáo. tuyên truyền trêu các phirong tiện thông tin đại chúng 12.000.0(10.000 9.005.000.000 11.911.818.333 2.995.000.000 (2.906.818.333)

1 Trên các đài TW & địa phương: 7.380.000.000 5.910.000.000 6.714.150.000 1.470.000.000 (804.150.000)

/ . / Trên truyền hình (trung trong ti địa phương): Lần ISO 150 25.000.000 4.500.000.000 3.750.000.000 750.000.000

- Nói dung/thòi krơiiậ: Clip 15s, 30s

- Khung thòi aian: 06h30-07li15
- Tằn suất: 01 lần/naày, lảm 4 đơl/năm. mỗi năm làm khoảng 04 đọt. mỗi đợt 

tứ 30 đến 45 naày, khoâne 1 so lần/năm. Năm 2018. thực hiện tir 01/04/2018, 
dự kiến khoáng 150 lần.

1.2 Trên truyền thanh (trunữ nong & địa phtcơng): Lần 360 270 8.000.000 2.880.000.000 2.160.000.000 720.000.000

- Nôi dung/thời lirơne: 02 phút

- Khung thời gian:

+ Buổi sáng: 05h30 -  06h30

+ Buổi chiều: 171i30 -  18h00

- Tần suất: 02 lần/ngày, làm 4 đợtưnăm. mỗi năm lâm khoáng 04 đợi, mỗi dụt 
lù 30 đến 45 ngày, khoáng 360 lan/năm. Năm 2018. dự kiến thực hiện từ 01/04, 
số lượng khoáng 270 lần.

1 Các biển quãng cáo, ban rôn tấm nhở đặt tại các đại 
lý & tại các cửa hàng bán phân bón õ các dịa liàn

b i ễ 11 100 50 800.000 800.000.000 400.000.00U 1.599.633.333 400.000.000 (1.199.633.333)

- Số Lương: Khoảng 50 biển
- Kích thước: Binh quán 10 m2/biến

- Kinli phí: Từ 600.000 -  800.000 đ/m2.

- Biển tấm lớn (năm 2017 là 03 biển) 0 0 0 0 0 1.599.633.333 (1.599.633.333)

3 Trcn báo, tạj2 chí, tai hôi chotricn lãm... 3.820.000.000 2.695.000.000 3.598.035.000 1.125.000.000 (903.035.000)

3.1 - Báo Nông nghiẽp Viêt Nam (thưc hiên từ 01/04/2018) 1.990.000.000 1.287.000.000 1.703.687.000 703.000.000 (416.687.000)

3.1.1 Trẽn báo gi ấv: KỲ 50 39 18.000.000 900.000.000 702.000.000 198.000.000

* Đăng đinh kỳ bài viết:

+ Diên tích: 01 trana/bài

+ Nôi dung: Viết về thương hiêu, sàn pliẩm. hướng dẫn sứ duns...

+ Tần suất: 01 bài/kv/tuần

* Đãne quáng cáo chân trang:

+ Số lưong: 100 kỳ/năm

+ Nôi dung: Treo lọgo, tên Cộng ty, đia chỉ, SĐT,.... K.V 100 0 2.500.000 250.000.000 - 250.000.000

* Đăng quảng cáo trone số đặc biệt (tết âm lịch, dirơne lị •Kỳ 2 0 30.000.000 60.000.000 - 60.000.000



3.1.2

3.2

3.3

3.4

1.6

3.7

3.9

+ Nội dung: Viết về tlurơne hiệu, sản phẩm, hướng dẫn sử_dụng._ 

+ Diện tích: 1/2 trane/bài/kỳ 

+ Đãne trên ấn phẩm Dận Việt (treo logo)

Đãna quàng cáo trang điện tử:
Báo Nông Ihôn I1ẸÒ)’ nay (thực hiện lừ 0l/04/20[8_l_

* Chuyên mục 360 Nhà nông

+ Đăng định kỳ 01 bài/kv/tuần

Tháng

Tháng

-  Tạp chi Công thương (Án phẩm ngliành cỏng thượngl

+ Trên báo giấy

+ Trên báo điện tử

Tạp chi H óa chắt ọhnộc Tập đoàn H C V N )

- Trên hệ Ihốna thôna tin khuyến nỏna các tinh 

+ Khuyến nónc Hà Nội 

+ Khuyến nôna Thái Bình

- Trên các Ấn pliắm về mõi intõnis. kinh tê & ân phàm kl

- Tham aia quãng cáo & aiãi thường

- Tham aia quãng cáo tại các hội chợ, triển lãm.

- Trên ấn phẩm cùa Hiệp hội phân bón Việt Nam_

Ký

Tháns

Kỳ

Đơn vị

KỲ

Lẩn

M.
!S1.

+ Đăng định kỳ 01 tran| maket/kỳ/tháng____________ A_____

+ Nội duna: Makct in I020. các thôna tin giói thiệu về Công ty 

Tổng công:

12

50

12

12

12

12

10

12

Kinh ph í đầu tu- thị tricờng năm

39

65.000.000

ỉ.000.000

1.000.000

2 0 .000.000

2 0 .000.000

/ 2.000.000

100.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

12.000.000

780.000.000

4 i 2.o o o .n o o

400.000.000

12.000.000

4S0.n00.000

240.000.000

240.000.000

144.000.000

2 0 0 . 000.000

2  50. non. non

100.0(10.000

10 0 .0 0 0 . non

144.000.000

585.000.000

312.000.000

312.000.000

360.000.000

180.000.000

180.000.000

108.000.000

170.000.000

200 .000.000

75.000.000

75.000.000

108.000.000

357.000.000

5 2 8 .n n n .o n n

264.000.000

264.000.000

158.400.000

224.000.000

S5.noo.nnn
I3 9.nn n.nnn

532.948.000

99 .000.200

45.875.000

178.000.000

12.000.000.000 9.005.00(1.001) 11

2018 lan 2 là 7.005.000.000 đồng (Chín tỷ, không trăm lẻ năm triệu đồng)
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195.000.000

100.000.000

88 .000.000

12.000.000

120.000.000

60.000.000

60.000.000

36.000.000

30.000.000

50.000.000

25.000.000

25.000.000

36.000.000

2.995.000.000

Nguyễn Văn Nain

(45.000.000)

(I68.00n.nn0)

(5ỌÂ00.000)
(54.000.000)

(332.948.000)

(24.000.200)

29.125.000

(70.000.000)

(2.906.818.333)



PHẨN T A M m ĩ I I  CỔPHẢN CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẼT NAM
PHÂN LÂN NUNG CHÂY VĂN.B IỀ N . . .  ■ / •  b Ị ;  r ^ - H ạ n h  p h T -  

Sô:/I<s /QĐ-HĐQT Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

QUYỂT Đ ỊN H  
Phê duyệt Kê hoạch đầu  tư 'th ị t r ường nằm  2018 (làn 1)

' J . • • .

. . H Ộ I Đ Ồ N G  QUẢN T R Ị 
CONG TY  CỔ PH Ầ N  PH Ầ N  LÂ N NỰNG CH Ả Y  VĂN Đ IỂ N

ch ú  » Ị ^ f 0 a n h  n g h iệ p  n g à ỵ  2 6 /1 1 /2 0 1 4  c i a  Q u é c  ^  h 6 a  X* h ô i .

í í  Đlêu ^  CÔng ^ ^  pll^n PIlân lân nung chảy Văa Điển ngày 29/8/2016■ ■ ■ 
CăncứTơừìnlrsỐ 13/TTr-PLVĐ ngày 17/01/2018. của Tổng giám đôc--

1 0 /Y ĩc m n Ĩ  lây l !f n các tllàdl viên Hội đồng quản trị tại van bàn lấy ý kiến số 
chảy Văn Đ?ể 23/01/2018 của 'Hội đồng quản trị Công, ty cổ phần Phân lân nung

QUYẾT .ĐỊNH:

ll.782.500.nnn ? ê ^ f ế í ? !  !“ thi trưỉmg “ im  2018 (lần l > vái:tồll8 chi Pu i i
■ f n  J  ° n g  S ” ?  Ỷ  Ỵ  t i m  m  t r i *u  t r ™  Ố g U n  đ o n g ).

(CÓ dự toán chi-tiết .kèm theo).

auản t r f  Ban rfQsUyf t đ in i này có h i-u lực fti hành ** “i ì y  ký- Các thành viên Hội đồng

• tlieo ẩ các quy định của Pháp luật và của Công ty: ■ ■

• Nơi 'nhân:'
- N h ư  Điều 2;

- Ban kiểm soát;

- Lưu Thư ký, VT.


