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BÁO CÁO QUẢN TRỊ
6 THÁNG NĂM 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM

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

Số: 09/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
6 THÁNG NĂM 2021
Kính gửi:

- Ủy 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 BÓN MIỀN NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành
phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931

Fax: (028) 3832 5889

- Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SFG.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại đội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát, các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc.
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại hội trường của Nhà máy Phân bón Hiệp
Phước, Lô B2, Khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà
Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua các nội
dung chính như sau:
STT

Số Nghị quyết,
Quyết định

Ngày

Nội dung
Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua các
báo cáo và tờ trình sau:

01

12/NQ-HĐQT

23/4/2021

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công
tác quản trị Công ty năm 2020, mục tiêu
phương hướng năm 2021;

STT

Số Nghị quyết,
Quyết định

Ngày

Nội dung
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm
toán;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận
và chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch Sản xuất Kinh doanh
và dự kiến chia cổ tức năm 2021;
- Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch
trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
năm 2021;
- Tờ trình Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn
đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ
về Quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc banh hành Quy chế hoạt
động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt
động của Ban kiểm soát Công ty;

II. Hội đồng quản trị
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:
Ngày bắt đầu/không còn là thành viên
HĐQT/ HĐQT độc lập
Ngày bổ nhiệm
Ngày miễn nhiệm

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

01

Ông Nguyễn Văn Quý

Chủ tịch

25/4/2018

02

Ông Đặng Tấn Thành

Thành viên

26/4/2019

03

Ông Trần Hữu Cuông

Thành viên

09/5/2015

04

Ông Lê Việt Hưng

Thành viên

09/5/2015

Thành viên HĐQT

STT
05

Ông Trần Phi Hùng

Chức vụ

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên
HĐQT/ HĐQT độc lập
Ngày bổ nhiệm
Ngày miễn nhiệm

Thành viên

06/8/2010

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT

Thành viên
Hội đồng quản trị

Số buổi
họp HĐQT
tham dự

Tỷ lệ
tham dự
họp

1

Ông Nguyễn Văn Quý

8

100%

2

Ông Đặng Tấn Thành

8

100%

3

Ông Trần Hữu Cuông

8

100%

4

Ông Lê Việt Hưng

8

100%

5

Ông Trần Phi Hùng

6

75%

Lý do không tham dự
họp

Bận việc
gia đình đột xuất

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:
Hàng quý, hoặc đột xuất Hội đồng quản trị thực hiện các cuộc họp để đánh
giá kết quả thực hiện kế hoạch kỳ trước, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh
kỳ tới; kịp thời thảo luận và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu
sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyên của Hội đồng
quản trị phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đều
trình lên Hội đồng quản trị xem xét, quyết định. Hội đồng quản trị luôn thực hiện
giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định
pháp luật, quy chế nội bộ và hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh. Cụ thể
số nội dung chủ yếu sau:
- Hoàn thành và công bố thông tin báo cáo tài chính đúng quy định;
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đúng quy định của pháp

luật vào ngày 23 tháng 4 năm 2021;
- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm quý I và quý II năm
2021;
- Triển khai việc chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 2,5%;
- Theo dõi việc cơ cấu nhân sự theo quyết định của Hội đồng quản trị về
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2026 trong Công ty;

- Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác đầu tư theo nghị quyết của Hội đồng
quản trị;
- Kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế nội bộ trong hoạt động quản lý điều
hành Công ty;
- Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch đảm bảo ổn định sản xuất
kinh doanh, sức khỏe người lao động và bảo vệ môi trường.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị
Công ty không có các tiểu ban.
5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:
STT

Số Nghị quyết,
Quyết định

Ngày

1

01/NQ-HĐQT

29/01/2021

2

02/QĐ-HĐQT

29/01/2021

3

03/NQ-HĐQT

05/02/2021

Nội dung
Hội đồng quản trị họp và
thông qua các nội dung chính
như sau:
- Kế hoạch sản xuất – kinh
doanh quý I năm 2021;
- Sửa đổi Quy chế hoạt
động và quản lý diều hành
Công ty;
- Triển khai thực hiện giai
đoạn chuẩn bị đầu tư dự án cao
ốc Công ty Cổ phần Phân bón
Miền Nam.
Giao kế hoạch sản xuất –
kinh doanh Quý I năm 2021
Hội đồng quản trị họp và
thông qua các nội dung chính
như sau:
- Bổ nhiệm có thời hạn (5
năm) ông Vũ Minh Tuấn Giám
đốc Nhà máy Super Phốt Phát
Long Thành giữ chức vụ Phó
Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Phân bón Miền Nam;
- Kế hoạch, thời gian, địa
điểm tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 202, dự
kiến vào ngày 23/4/2021 tại
Nhà máy Phân bón Hiệp
Phước, lô B2, khu B, khu công
nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp

Tỷ lệ
thông qua

100%

100%

STT

Số Nghị quyết,
Quyết định

Ngày

4

04/QĐ-HĐQT

05/02/2021

5

05/NQ-HĐQT

26/02/2021

6

06/NQ-HĐQT

25/3/2021

7

07/QĐ-HĐQT

25/3/2021

8

08/QĐ-HĐQT

02/4/2021

9

09/NQ-HĐQT

08/4/2021

Nội dung
Phước, huyện Nhà Bè, Thành
phố Hồ Chí Minh.
Quyết định bổ nhiệm ông
Vũ Minh Tuấn Giám đốc Nhà
máy Super Phốt Phát Long
Thành giữ chức vụ Phó Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần
Phân bón Miền Nam
Hội đồng quản trị họp và
thông qua ngày đăng ký cuối
cùng để chốt danh sách cổ
đông tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021 là
ngày 18/3/2021.
Hội đồng quản trị họp và
thông qua kế hoạch triển khai
quy trình quy hoạch cán bộ
lãnh đạo, quản lý giai đoạn
2021 – 2026 Công ty Cổ phần
Phân bón Miền Nam
Kế hoạch triển khai quy
trình quy hoạch cán bộ lãnh
đạo, quản lý giai đoạn 2021 –
2026 Công ty Cổ phần Phân
bón Miền Nam.
Quy chế kiểm toán nội bộ
Công ty Cổ phần Phân bón
Miền Nam
Hội đồng quản trị họp và
thông qua các báo cáo, tờ trình
tại Đại hội Đồng cổ đông
thường niên năm 2021, chi tiết
gồm:
- Chương trình tổ chức
Đại hội;
- Báo cáo của Hội đồng
quản trị về công tác quản trị
năm 2020 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2021;

Tỷ lệ
thông qua

100%

100%

100%

STT

Số Nghị quyết,
Quyết định

Ngày

Nội dung

Tỷ lệ
thông qua

- Báo cáo của Ban Điều
hành về kết quả hoạt động sản
xuất - kinh doanh năm 2020 và
phương hướng nhiệm vụ năm
2021;
- Tờ trình kế hoạch sản
xuất – kinh doanh năm 2021
và dự kiến mức chia cổ tức
năm 2021;
- Tờ trình về việc trả thù
lao Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát năm 2020 và dự kiến
năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn
đơn vị kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2021;
- Tờ trình ban hành Điều
lệ tổ chức và hoạt động Công
ty Cổ phần Phân bón Miền
Nam;
- Tờ trình ban hành Quy
chế nội bộ về quản trị Công ty
Cổ phần Phân bón Miền Nam.
- Tờ trình về việc ban hành
Quy chế hoạt động của Hội
đồng quản trị.
10

11

12

10/NQ-HĐQT

11/QĐ-HĐQT

12/NQ-ĐHĐCĐ

22/4/2021

Hội đồng quản trị họp và
thông qua kế hoạch sản xuất –
kinh doanh quý II năm 2021

22/4/2021

Giao kế hoạch sản xuất –
kinh doanh quý II năm 2021

23/4/2020

Đại hội đồng cổ đông họp
ngày 23/4/2021 thông qua các
nội dung chính như sau:
- Báo cáo của Hội đồng

100%

99,88%

STT

Số Nghị quyết,
Quyết định

Ngày

Nội dung
quản trị về công tác quản trị
Công ty năm 2020 và mục tiêu
phương hướng năm 2021;
- Báo cáo của Ban Điều
hành Công ty về kết quả thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông năm 2020 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của
Ban Kiểm soát năm 2020 và
nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo tài chính toám
tắt năm 2020 đã được kiểm
toán;
- Tờ trình phương án phân
chia lợi nhuận và trả cổ tức
năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch sản
xuất – kinh doanh và cổ tức
năm 2021, ủy quyền cho Hội
đồng quản trị quyết định mức
tạm ứng cổ tức năm 2021 và
thực hiện chi trả cổ tức năm
2020 cho cổ động;
- Tờ trình về việc trả thù
lao Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát năm 2020 và dự kiến
năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị
kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung
Điểu lệ Công ty;

Tỷ lệ
thông qua

99,88%

99,88%

99,61%

99,88%

99,88%

99,88%

99.88%

99,88%
99,88%

STT

Số Nghị quyết,
Quyết định

Ngày

Nội dung

Tỷ lệ
thông qua

- Tờ trình sửa đổi bổ sung
Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty;

99,88%

-Tờ trình Quy chế hoạt
động của Hội đồng quản trị;

99,88%

- Tờ trình ban hành Quy
chế hoạt động của Ban kiểm
soát.

13

13/QĐ-HĐQT

23/42021

14

14/QĐ-HĐQT

29/4/2021

15

15/NQ-HĐQT

29/4/2021

16

16/NQ-HĐQT

29/4/2021

17

17/NQ-HĐQT

31/5/2021

18

18/QĐ-HĐQT

31/5/2021

Quy chế hoạt động của
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2020 - 2025
Quyết định phê duyệt
danh sách quy hoạch cán bộ
lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ
phần Phân bón Miền Nam giai
đoạn 2021 - 2026
Hội đồng quản trị họp
thống nhất triển khai thực hiện
quy trình bổ nhiệm lại Kế toán
trưởng Công ty Cổ phần Phân
bón Miền Nam
Hội đồng quản trị họp
thống nhất triển khai thực hiện
quy trình kéo dài thời gian giữ
chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Phân bón
Miền Nam
Hội đồng quản trị đồng ý
bổ nhiệm lại có thời hạn (5
năm) ông Đỗ Văn Tuấn giữ
chức vụ Kế toán trưởng Công
ty Cổ phần Phân bón Miền
Nam, kể từ ngày 01 tháng 6
năm 2021.
Quyết định bổ nhiệm lại
có thời hạn (5 năm) ông Đỗ
Văn Tuấn giữ chức vụ Kế toán
trưởng Công ty Cổ phần Phân

100%

100%

100%

Số Nghị quyết,
Quyết định

STT

Ngày

19

19/NQ-HĐQT

04/6/2021

20

20/QĐ-HĐQT

04/6/2021

21

21/NQ-HĐQT

11/6/2021

Tỷ lệ
thông qua

Nội dung
bón Miền Nam
Hội đồng quản trị đồng ý
kéo dài thời gian giữ chức vụ
Phó Tổng Giám đốc Công ty
Cổ phần Phân bón Miền Nam
đối với ông Trần Hữu Cuông,
kể từ ngày 06 tháng 6 năm
2021 cho đến khi đủ tuổi nghỉ
hưu theo quy định
Quyết định kéo dài thời
gian giữ chức vụ Phó Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần
Phân bón Miền Nam đối với
ông Trần Hữu Cuông
Hội đồng quản trị thông
qua các nội dung sau:
- Thông qua việc chọn
Công ty TNHH Hãng Kiểm
toán AASC là Công ty thực
hiện báo cáo tài chính năm
2021 của Công ty;
- Thông qua việc chi trả cổ
tức năm 2020.

100%

100%

III. Ban kiểm soát
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT

Thành viên ban Kiểm soát

Chức vụ

Ngày bắt
đầu là
thành viên
BKS

1

Ông Phạm Đức Hoài

Trưởng ban

29/4/2016

2

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Thành viên

09/5/2015

3

Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng

06/8/2010

Thành viên

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:
2

Trình độ
chuyên môn

Cử nhân kinh tế ngành Kế toán
doanh nghiệp
Cử nhân kinh tế ngành Kế toán
Cử nhân kinh tế ngành Kế toán tài
chính

STT

Thành viên BKS

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ
dự họp

Tỷ lệ biểu
quyết

1

Phạm Đức Hoài

1

100%

100%

2

Nguyễn Thị Thùy Dương

1

100%

100%

3

Vũ Trịnh Diễm Hồng

1

100%

100%

Lý do không
tham dự họp

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban
Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:
- Ban Kiểm soát được mời và tham dự đây đủ các cuộc họp của Hội đồng
quản trị, được mời tham dự họp giao ban của hàng tháng của Công ty nhằm đảo
bảo tính minh bạch, và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý I, Quý II,
6 tháng năm 2021;
- Lập báo cáo về kết quả hoạt động 2019 và nhiệm vụ 2020 của BKS lên
Đại hội đồng cổ đồng tại cuộc họp thường niên năm 2020;
- Giám sát việc thực hiện công tác tài chính, kế toán của Công ty
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình
hình thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Điều hành về
công tác quản lý, điều hành Công ty.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội
đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều

hành, các cán bộ quản lý khác và các Phòng/Ban của Công ty phối hợp, tạo điều
kiện thuận lợi trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát điều
được gửi tới Hội đông quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
5. Hoạt động khác:
- Phân công các thành viên Ban kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động
của Công ty, thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định;
- Xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Giám sát nhiệm kỳ 2020 –
2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của Thông

tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
IV. Ban điều hành
STT

01

Thành viên
Ban điều hành

Ngày, tháng,
năm sinh

Đặng Tấn Thành
Tổng Giám đốc

02/8/1963

02

Trần Hữu Cuông
Phó Tổng Giám đốc

22/7/1961

03

Vũ Minh Tuấn

08/11/1970

Trình độ
chuyên môn

Thạc sĩ kinh
tế - ngành
Quản trị kinh
doanh
Cử nhân kinh
tế - ngành Kế
toán
Kỹ sư Hóa

Ngày bổ
nhiệm

21/01/2019

06/6/2018
05/02/2021

V. Kế toán trưởng
Họ và tên

Đỗ Văn Tuấn

Ngày, tháng,
năm sinh

12/7/1978

Trình độ chuyên
môn
Cử nhân Tin học
kinh tế, Kế toán
Kiểm toán

Ngày bổ nhiệm

01/6/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên
Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty
đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Tham gia tập huấn về công tác tổ chức
đại hội đồng Cổ đông, Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao
dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:
1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục 1 kèm theo
2. Giao dịch giữa ông 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: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với
công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người
nội bộ:
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục
2 kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của
công ty: Không phát sinh
VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quý

