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Thông tin khái quát

Tên giao dịch Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

Giấy chứng nhận  
đăng ký doanh nghiệp

0300430500 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 
ngày 20/09/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 09 vào ngày 22/10/2021

Vốn điều lệ  478.973.330.000 đồng 

Địa chỉ Số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại (028) 3832 5889 – 3839 3931 

Số fax (028) 3832 5889 

Website https://phanbonmiennam.com.vn/ 

Mã cổ phiếu SFG
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Quá trình hình thành và phát triển

1976 2010 2014 2016 2019 2021

Công ty Phân bón Miền Nam 
(nay là Công ty cổ phần Phân 
bón Miền Nam) được thành 
lập theo Quyết định số 426/
HC-TC ngày 19/04/1976 của 
Tổng cục Hóa chất Việt Nam.

Ngày 01/10/2010 Công ty 
Phân bón Miền Nam chuyển 
sang mô hình hoạt động là 
Công ty Cổ phần, trong đó nhà 
nước chiếm 65,05% vốn điều lệ.

Ngày 01/12/2014, Công ty 
cổ phần Phân bón Miền Nam 
được niêm yết trên sàn giao 
dịch chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh (HOSE).

Ngày 14/10/2016, Công ty cổ 
phần Phân bón Miền Nam thay 
đổi niêm yết theo Quyết định 
số 411/QĐ – SGDHCM ngày 
12/10/2016 của Sở giao dịch 
Chứng khoán Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Chuyển nhượng vốn của Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam 
đầu tư tại Công ty thông qua 
hình thức đấu giá công khai 
tại Sở giao dịch Chứng khoán 
TP.HCM.

Vào ngày 19/04/2021, Công ty 
Cổ phần Phân bón Miền Nam  
tổ chức ngày kỷ niệm 45 năm 
thành lập Công ty (19/04/1976 
- 19/04/2021).
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Ngành nghề kinh doanh

• Sản xuất phân bón các loại : Supe Lân, NPK, phân bón 
lá Yogen….  (không hoạt động tại trụ sở);

• Sản xuất axit Sunfuric và các sản phẩm hóa chất khác 
(không sản xuất tại trụ sở);

• Mua bán thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế và 
nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón và hóa chất;

• Chế tạo, lắp đặt các thiết bị, dây chuyền sản xuất hóa 
chất;

• Sản xuất bao bì PP và PE (không hoạt động tại trụ sở);
• Kinh doanh phân bón các loại (Supe Lân, NPK, phân 

bón lá Yogen…);
• Kinh doanh axit Sunfuric và các sản phẩm hóa chất 

khác;
• Kinh doanh bao bì PP và PE; 
• Kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản;
• Kinh doanh khai thác cảng biển.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

Địa bàn kinh doanh

Hệ thống phân phối của SFG gồm 400 địa lý cấp 1, hơn 10.000 
đại lý cấp 2, chủ yếu tập trung ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long, Đông Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên. 

Bên cạnh việc phát triển thị trường trong nước, SFG cũng định 
hướng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Theo đó, Công ty đã 
xuất sang thị trường Malaysia, Campuchia, Lào, Myanma,…

PHÂN BÓN MIỀN NAM
Bông lúa nở bụi

PHÂN BÓN MIỀN NAM
Bông lúa năng suất vàng

PHÂN BÓN MIỀN NAM
NPK 20-20-15+TE
Dạng 1 hạt

PHÂN BÓN LÁ YOGEN
Yogen Beta Kali Humate

PHÂN BÓN MIỀN NAM
SFJC BIO-GOLD

PHÂN BÓN MIỀN NAM
SUPE Lân Long Thành

Sản phẩm nổi bật



Thông tin về mô hình quản trị, tổ 
chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị
Công ty đã hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 điều 137 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 bao 
gồm ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban TGĐ.

Công ty con, công ty liên kết

STT Tên Công ty Địa chỉ Lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh chính VĐL thực góp Tỷ lệ sở hữu 

của Công ty

Công ty con: Không có

Công ty liên kết

1
Công ty 

TNHH Hóa 
chất LG Vina

Phòng 1101, tòa nhà 
SunWah, số 115 Nguyễn 

Huệ, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh 
hóa dẻo chủ yếu cho 

ngành nhựa PVC
1.980.000 35,00%

Cơ cấu bộ máy quản lý

Đơn vị tính: USD
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Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Xây dựng và phát triển thương hiệu theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất được các 
sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, tiến tới sản xuất các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường.

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Từng bước mở rộng thị 
trường đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Tăng cường công tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng về chủng loại, mẫu mã đáp ứng 
nhu cầu của thị trường.

Củng cố và phát triển thị trường trong nước là ưu tiên hàng đầu để nâng cao thị phần, chủ động mở rộng thị 
trường xuất khẩu.

Nâng cao năng lực quản tị trong công tác điều hành, áp dụng công nghệ trong quản lý, duy trì, bảo toàn và 
phát triển nguồn vốn.

Các mục tiêu phát triển bền vững

Công ty nỗ lực tạo điều kiện để công nhân viên trong Công ty được hưởng đầy đủ các chính sách 
đãi ngộ, phúc lợi tốt nhất để thúc đẩy tinh thần làm việc của người ao động và tạo sự gắn kết lâu 
dài với Công ty.

Người lao động được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo 
đúng quy định. 

Đồng thời, Công ty luôn tạo môi trường để công nhân viên phát huy được năng lực của mình, 
thăng tiến một cách công bằng.

Đối với người lao động:

Công ty luôn cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với môi trường, cộng đồng và 
xã hội, chung tay góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và phát triển bền vững.

Đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:
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Các rủi ro

Rủi ro kinh tế

Kể từ thời điểm dịch bệnh bùng phát vào cuối tháng 04/2021, mọi lĩnh vực của nền kinh tế đều bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng, đáng chú ý nhất là vào quý III/2021. Cụ thể, các doanh nghiệp lúc này phải tạm thời đóng cửa, 

thực hiện giãn cách xã hội theo đúng chỉ thị của chính phủ đưa ra. Do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tốc 
độ tổng sản phẩm trong nước (GDP) ghi nhận tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 
2021 tuy là mức thấp nhất trong thập kỷ qua nhưng vấn được xem là một thành công lớn của trong bối cảnh dịch 
bệnh phức tạp, trong sự tăng trưởng đó xuất hiện một số ngành nổi bật bao gồm sản xuất phân bón.

 

Trong năm 2021, biến động giá phân bón thế giới có xu hướng tăng 
mạnh. Cụ thể nguyên nhân đến từ: (1) giá các nguyên nhiên liệu đầu 
vào như giá khí, than và các loại hóa chất leo thang; (2) nhu cầu phân 
bón toàn cầu vẫn tăng xấp xỉ 1.5% so với cùng kỳ năm trước trong khi 
nguồn cung hạn chế; (3) đặc biệt trong nửa cuối năm và giá phân còn 
chịu tác động lớn bởi 1 số yếu tố địa chính trị. Tình hình biến động giá 
phân bón nội địa diễn biến cùng chiều với giá thế giới. Bên cạnh đó, 
nhờ vào tình hình thời tiết diễn biến thuận lợi từ hiện tượng La Nina 
dẫn đến sản lượng tiêu thụ phân bón ước tính đạt gần 10,3 triệu tấn. 
Từ việc cả sản lượng bán hàng lẫn giá bán đều tăng, điều này dẫn đến 
kết quả kinh doanh của Công ty ghi nhận được sự tăng trưởng mạnh.

"

Tuy nhiên, tình hình giá phân bón tăng mạnh sẽ gây tác động tiêu cực 
đến ngành nông nghiệp trong nước. Mặc dù Chính phủ, Bộ Công 
thương, và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tìm nhiều giải 
pháp để can thiệp nhằm kìm hãm đà tăng giá phân trong nước, giảm 
bớt khó khăn cho nông dân (như can thiệp hành chính để chống đầu 
tư tích trữ, khuyến khích doanh nghiệp tạm ngừng xuất khẩu để phục 
vụ nhu cầu trong nước…). Do đó, Công ty luôn phải chủ động theo 
dõi, cập nhật tình hình thực tế những biến động của nền kinh tế, để 
hoạch định các phương án quản trị rủi ro thích hợp, giảm thiểu các tác 
động tiêu cực từ nền kinh tế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty.

"
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Rủi ro pháp luật

Là một doanh nghiệp được niêm yết trên sàn 
HOSE, các hoạt động kinh doanh của Công 

ty chịu sự chi phối từ hệ thống Luật pháp như: 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán…. cùng 
các Nghị định, Thông tư liên quan. Kể từ ngày 
01/01/2021 việc đưa vào áp dụng Luật Doanh ng-
hiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 
54/2019/QH14 có thể sẽ làm phát sinh ít nhiều các 
vấn đề, gây ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh 
doanh của Công ty.

Ngoài ra, hoạt động chính của Công ty thuộc ngành 
Phân bón nên Công ty còn chịu sự ràng buộc của 
các chính sách riêng của ngành. Các chính sách phát 
triển ngành phân bón hóa chất trong nước và chính 
sách xuất nhập khẩu phân bón của các nước cung 
cấp phân bón chính trên thế giới đều ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để hạn chế tối đa những rủi ro luật pháp có thể phát 
sinh trong quá trình hoạt động, Công ty đã chủ 
động tập trung cập nhật những thay đổi này. Việc 
xây dựng một hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ 
và khoa học cũng sẽ giúp Công ty hoạt động một 
cách hiệu quả, đảm bảo giảm thiểu rủi ro về mặt 
quản trị xuống mức thấp nhất.

Rủi ro lãi suất

Hiện tại nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với áp lực 
lạm phát cùng với việc các Ngân hàng trung ương lớn 

trên thế giới thay đổi chính sách liên tục, thậm chí là tăng lãi 
suất cho vay. Mặc dù vậy, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục 
khuyến nghị các tổ chức tín dụng giảm thêm lãi suất cho vay 
trên cơ sở cắt giảm chi phí từ nguồn khác để không ảnh hưởng 
đến hoạt động của ngân hàng. Trong năm 2021, mặt bằng lãi 
suất ở mức thấp, lãi suất cho vay tại các ngân hàng tại Việt 
Nam đều giảm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân 
trong giai đoạn dịch COVID – 19.

Như vậy, mặt bằng lãi suất trong thời gian 
ngắn sắp tới có xu hướng không tăng quá 
cao. Tuy nhiên, đây chỉ là khuyến nghị của 
Ngân hàng Nhà nước, không phải bắt buộc. 
Chính vì vậy, Công ty luôn theo dõi sát sao 
và liên tục đánh giá về mức độ ảnh hưởng 
của các chính sách tiền tệ cũng như chính 
sách cho vay của các Ngân hàng, để đưa ra 
những quyết định về tài chính một cách 
hợp lý và hiệu quả nhất.

Rủi ro biến động giá cả nguyên liệu đầu vào

Nguyên liệu chính dùng trong sản xuất của Công ty bao 
gồm: Quặng Apatit, phân Lân, phân Ure, phân Kali, lưu 

huỳnh,... Đa phần các nguyên liệu đều nhập khẩu từ nước ngoài. 
Giá các nguyên vật liệu này nửa cuối năm 2021 có xu hướng tăng 
do nhu cầu tiêu thụ cao, đặc biệt tăng ở giai đoạn nửa cuối năm 
2021 cho đến hiện nay do một số yếu tố liên quan đến chính trị 
thế giới. Các chính sách về việc cấm xuất khẩu phân bón của Nga 
có thể ảnh hưởng nhiều đến giá phân bón trong ngắn hạn hoặc 
thậm chí là dài hạn. Nga là nước có tỷ trọng xuất khẩu nguyên 
liệu đầu vào ngành phân bón khá lớn, nên các chính sách của 
Nga có thể ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu đầu vào của 
thế giới.

Trước những khó khăn trên, Công ty luôn xây dựng các kế 
hoạch dự phòng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 
Công ty tiếp tục tự sản xuất phân Lân để làm nguyên liệu đầu 
vào cho phân NPK, tránh phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. 
Ngoài ra, Công ty tích cực tìm kiếm các đối tác cung cấp nguyên 
liệu đầu vào để đảm bảo phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.
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Rủi ro thị trường đầu ra Rủi ro khác

Hoạt động kinh doanh chủ lực của Công ty là sản xuất phân bón cho đa dạng các loại cây trồng vậy nên các rủi 
ro như thay đổi công nghệ vào nền nông nghiệp, thay đổi cơ cấu cây trồng hay các rủi ro đến từ các ảnh hưởng 

từ khí hậu, thời tiết, diện tích canh tác cây trồng cũng sẽ gây tác động đến sản phẩm đầu ra của Công ty. 

Ngày nay, nền nông nghiệp nước ta dần chuyển sang 
hướng ứng dụng công nghệ 4.0 tiên tiến như robot canh 
tác, công nghệ GPS… nhằm mục đích tối ưu năng suất 
cây trồng, giảm các chi phí lao động, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. Tuy nhiên với sự xuất hiện của nền nông ng-
hiệp thông minh 4.0 giúp người nông dân thay đổi các sản 
phẩm hoá học vào cây trồng, điều này sẽ gây thách thức 
cho Công ty khi đưa ra các công thức mới để bắt kịp sự 
thay đổi của thị trường. Bên cạnh đó, Công ty đã đưa ra 
các sản phẩm phân bón phù hợp với cơ cấu cây trồng tại 
từng khu vực phân phối. Khi người dân địa phương có các 
kế hoạch thay đổi cơ cấu cây trồng tại khu vực, điều này 
cũng sẽ tác động đến cơ cấu sản phẩm đầu ra của Công ty. 
Vậy nên Công ty luôn phải nghiên cứu thị trường và quan 
sát, cập nhật thị hiếu của người dân để từ đó đưa ra các 
sản phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.

Ngoài ra, với các ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu và thời 
tiết cũng gây tác động đến sản lượng tiêu thụ phân bón. 
Phân bón là ngành phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sản 
phẩm của Công ty sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhu cầu 
đối với nông sản và điều kiện tự nhiên như thiên tai, lũ lụt, 
hạn hán, sâu bệnh… Điển hình như hiện tượng El Nino 
gây ra hạn hán ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, xâm 
nhập mặn ở miền Nam, dẫn đến diện tích canh tác tại một 
số khu vực bị thu hẹp. Để hạn chế bớt rủi ro, ngoài việc 
luôn cố gắng theo dõi tình hình thị trường, Công ty luôn 
cập nhật các diễn biến về thời tiết, khí hậu nhằm chuẩn bị 
trước những biến động thất thường gây ảnh hưởng đến 
nhu cầu phân bón.

Nhà máy sản xuất phân bón là nhà máy hóa chất 
phức tạp, trong đó dễ xảy ra cháy nổ, gây thiệt 

hại đến cơ sở vật chất do phản ứng tỏa nhiệt ở áp suất 
cao và hiện diện của các hóa chất dễ cháy nổ như H2, 
O2, CO… Việc kiểm soát công nghệ phải rất nghiêm 
ngặt, trong trường hợp sự cố xảy ra, dù có bảo hiểm 
nhưng việc ngừng sản xuất sẽ làm ảnh hưởng đến kết 
quả kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, các rủi ro bất khả kháng như các hiểm 
hoạ thiên nhiên hay dịch bệnh kéo dài là những rủi ro 
mà khi xảy ra sẽ gây tác động đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty. Những rủi ro này không 
thể loại bỏ hoàn toàn nhưng Công ty luôn đưa ra các 
chính sách đề phòng, giảm thiểu thiệt hai bằng cách 
thường xuyên theo dõi các dự báo thời tiết, áp dụng 
các phương thức bảo quản hợp lý cho sản phẩm, 
hàng hoá của Công ty.



TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Tổ chức nhân sự 
Tình hình đầu tư, thực hiện dự án
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
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Tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh

STT Chỉ tiêu ĐVT Cùng kỳ 
năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 
năm 2021

Thực hiện 
năm 2021

So với 
cùng kỳ 

năm 2020

So với 
kế hoạch 

năm 2021

1 Sản phẩm chủ yếu sản xuất

Lân các loại Tấn 84.087 100.000 116.657 138,74% 116,66%

Phân hỗn hợp NPK Tấn 109.131 170.000 106.935 97,99% 62,90%

Axit Sunphuric (H2SO4) - tổng số Tấn  73.296 100.000 94.606 129,07% 94,61%

Phân bón lá Kg  86,54  120,00 120,22 138,92% 100,18%

Bao bì Tr. Cái  7,94  10,00 9,54 120,15% 95,40%

2 Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ

Lân các loại Tấn 89.358 100.000 104.962 117,46% 104,96%

Phân hỗn hợp NPK Tấn 112.270 170.000 119.729 106,64% 70,43%

Sản phẩm tiêu thụ nội địa Tấn 145.000 74.125 51,12%

Sản phẩm xuất khẩu Tấn 25.000 45.604 182,42%

Kinh doanh nguyên liệu Tấn 49.457 25.000 96.754 195,63% 387,02%

Axit Sunphuric (H2SO4) - thương phẩm Tấn 52.065 60.000 57.558 110,55% 95,93%

Phân bón lá Kg 101,26 120 107 105,67% 89,17%

Bao bì Tr. Cái 7,98 10 9,55 119,67% 95,50%

3 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tr. đồng 1.432.244 1.670.000 2.117.795 147,87% 126,81%
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Tình hình tài chính
STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % 2021/2020

1 Tổng giá trị tài sản 1.055.285.204.266 1.428.503.832.706 135,37 %

2 Doanh thu thuần 1.388.464.414.545 2.109.677.175.890 151,94 %

3 Giá vốn hàng bán 1.288.924.083.341 1.948.958.392.719 151,21 %

4 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (3.063.168.014) 37.091.778.253 (1210,90) %

5 Lợi nhuận khác 6.088.914.709 5.953.198.199 97,77 %

6 Lợi nhuận trước thuế 3.025.746.695 43.044.976.452 1422,62 %

7 Lợi nhuận sau thuế 3.025.746.695 36.595.558.486 1209,47 %

8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 2,50%

Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã ghi 
nhận những con số tích cực nhờ vào diễn biến thời tiết tích cực hơn và giá 
nông sản phục hồi từ cuối năm 2020 khi nguồn cung thiếu hụt và các hạn 
chế về đi lại do dịch Covid -19 được gỡ bỏ, khiến người nông dân không 
chỉ canh tác vào vụ Đông Xuân sớm mà còn nối vụ Hè Thu, dẫn 
đến sản lượng tiêu thụ phân bón tăng. Với sự cố gắng không 
ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công 
nhân viên, SFG đã ghi nhận mức doanh thu 2.109,68 
tỷ đồng (tăng 51,94% so với cùng kỳ năm trước ), lợi 
nhuận sau thuế đạt 36,60 tỷ đồng (tăng 1.109,47% 
so với cùng kỳ năm trước).

Đơn vị tính: đồng
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Các chỉ số tài chính

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,64 1,4

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,79 0,68

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,47 0,59

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,89 1,45

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2,96 3,78

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,30 1,70

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,22% 1,73%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 0,54% 6,40%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 0,28% 2,94%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % (0,22%) 1,76%
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Tính đến thời điểm cuối năm 2021, các chỉ tiêu về khả 
năng thanh toán đều có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, 
hệ số thanh toán ngắn hạn đã giảm từ 1,64 lần về 1,40 
lần; hệ số thanh toán nhanh đã giảm từ 0,79 lần xuống 
0,68 lần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Công ty đã 
tăng vay nợ tài chính ngắn hạn lên đến 317,16 tỷ đồng 
nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản cố định.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Nhìn chung, năm 2021 cơ cấu vốn của Công ty đã có 
sự biến động tương đối lớn so với năm trước, cụ thể hệ 
số Nợ/Tổng tài sản và hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu của 
năm 2021 lần lượt là 0,59 lần và 1,45 lần. Tổng nợ phải 
trả năm 2021 tăng 35,37% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong năm, Công ty đã tăng các khoản vay và nợ thuê 
tài chính ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lưu động, phục 
vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2021-
2022. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu tăng 4,33% so với 
cùng kỳ năm trước, nguyên nhân đến từ lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối tăng 1109,47% so với năm 2020 do  
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 47,87% 
so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty 
trong năm tăng mạnh so với năm 2020 bất chấp 
ảnh hưởng của dịch bệnh đến nền kinh tế. Trong 
đó, chỉ tiêu ROE và ROA tăng mạnh so với năm 
2020, lần lượt đạt 6,40% và 2,94% trong khi mức 
này năm trước là 0,54% và 0,28%. Bên cạnh đó, 
nhờ quản lý tốt các chi phí hoạt động, cải thiện 
kết quả kinh doanh. Do đó, hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/ Doanh thu thuần đã phục hồi, đạt 1,76%.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
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Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/  Doanh thu thuần

Vòng quay hàng tồn kho năm 2021 có sự tăng 
ấn tượng từ 2,96 vòng lên 3,78 vòng so với năm 
2020. Nguyên nhân đến từ việc nguồn cung bị 
thắt chặt tại khu vực châu Âu và Trung Quốc, 
giá các phân đầu vào tăng cao khiến chi phí giá 
vốn hàng bán của Công ty đã tăng 50,94% so với 
cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, vòng quay tổng tài sản cũng ghi 
nhận mức tăng từ 1,3 vòng lên 1,7 vòng. Lý giải 
cho sự gia tăng trên đến từ sự tăng giá phân bón 
đáng kể trong điều kiện nhu cầu tăng cao nhờ 
hiện tượng La Nina kéo dài từ T8/2020 đến hết 
năm 2021 đã giúp gây mưa nhiều ở hầu hết các 
khu vực canh tác nông nghiệp, thúc đẩy nhu cầu 
chăm bón cây trồng và nâng cao năng suất cây 
trồng. Kết thúc năm 2021, doanh thu thuần đã 
ghi nhận mức tăng 51,94% so với năm 2020.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
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Tổ chức nhân sự

Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

Ông Vũ Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 05/02/2021 -

Ông Trần Hữu Cuông Phó Tổng Giám đốc - 01/11/2021

Thành viên và cơ cấu Ban điều hành
Tính tại ngày 31/12/2021

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Đặng Tấn Thành Tổng Giám đốc 61.935 0,13%

2 Vũ Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 2.159  0,0045%

3 Đỗ Văn Tuấn Kế toán trưởng 5 0,00%

Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2021 
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Ngày sinh    02/08/1963

Nơi sinh    Cần Thơ  

Quốc tịch    Việt Nam 

Trình độ chuyên môn   Thạc sỹ Kinh tế - Ngành Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác
• 04/1981 - 03/1993: Công nhân Xí nghiệp phân bón Cửu Long tại Công ty Phân bón Miền Nam

• 04/1993 - 12/2004: Nhân viên Tiếp thị - Bán hàng Xí nghiệp phân bón Cửu Long tại Công ty Phân bón Miền Nam

• 01/2005 - 07/2008: Nhân viên Tiếp thị - Bán hàng Xí nghiệp phân bón Cửu Long tại Công ty Phân bón Miền Nam

• 08/2008 - 09/2010: Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường Xí nghiệp phân bón Cửu Long tại Công ty Phân bón Miền 
Nam

• 10/2010 - 12/2012: Phó Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 01/2013 - 07/2013: Nhân viên Tiếp thị - Bán hàng Xí nghiệp phân bón Cửu Long tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền 
Nam

• 08/2013 - 12/2015: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 01/2016 - 05/2017: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, 
Trưởng phòng Kinh doanh 1 Công ty tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 06/2017 - 04/2018: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng 
Kinh doanh 1 Công ty tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 05/2018 - 06/2018: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty tại 
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 07/2018 - 01/2019: Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Công ty tại Công ty Cổ phần Phân bón 
Miền Nam

• 01/2019 - 03/2019: Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 04/2019 - 05/2019: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, Chủ 
tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA

• 06/2019 - nay: Bí thư Đảng ủy Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tại Công ty CP Phân bón Miền Nam, 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Hóa chất chất hóa dẻo VINA

Chức vụ hiện nay tại Công ty   Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Hoá chất chất  
      hoá dẻo VINA

Số lượng cổ phần sở hữu   61.935 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13%

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan 1.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002%

Ông Đặng Tấn Thành
Tổng Giám đốc

Ngày sinh    08/11/1970

Nơi sinh    Nam Định  

Quốc tịch    Việt Nam 

Trình độ chuyên môn   Kỹ sư Hóa

Quá trình công tác
• 10/1992 - 10/1996: Công nhân kỹ thuật Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty Phân bón Miền Nam

• 11/1996 - 04/2000: Trưởng ca sản xuất Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty Phân bón Miền Nam

• 05/2000 - 08/2005: Phó Quản đốc phân xưởng Super  Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty Phân bón 
Miền Nam

• 09/2005 - 07/2008: Quản đốc phân xưởng Super Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty Phân bón Miền 
Nam

• 08/2008 - 11/2013: Trưởng phòng Kỹ thuật Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty CP Phân bón Miền 
Nam

• 12/2013 - 03/2017: Phó Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước  tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 04/2017 - 12/2018: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước Công ty CP Phân bón Miền 
Nam

• 01/2019 - 02/2020: Giám đốc Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 03/2020 - 06/2020: Bí thư chi bộ, Giám đốc Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty CP Phân bón Miền 
Nam

• 07/2020 - 01/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Bí thư chi bộ, Giám đốc Nhà máy Super Phốt Phát Long 
Thành tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 02/2021 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Bí thư Chi bộ, Giám đốc nhà máy Nhà 
máy Super Phốt Phát Long Thành tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Chức vụ hiện nay tại Công ty   Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  Không có

Số lượng cổ phần sở hữu   2.159 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0045%

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Ông Vũ Minh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc

Lý lịch Ban điều hành
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Ngày sinh    12/07/1978

Nơi sinh    Hà Nam  

Quốc tịch    Việt Nam 

Trình độ chuyên môn   Cử nhân Kinh tế - Ngành Tin học Kinh tế, Kế toán Kiểm toán

Quá trình công tác
• 08/2001 - 02/2004: Nhân viên Kế toán Xí nghiệp Hóa chất Cơ bản Đồng Nai tại Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

• 03/2004 - 06/2011: Nhân viên phòng Kế toán tại Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

• 07/2011 - 01/2016: Phó phòng Tài vụ tại Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam

• 02/2016 - 07/2016: Phó phòng Kế toán - Thống kê tại Công ty Phân bón Miền Nam

• 08/2016 - 06/2017: Trưởng phòng Kế toán - Thống kê tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 07/2017 - 05/2018: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán – Thống kê  tại Công ty Phân bón Miền Nam

• 06/2018 - 01/2020: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán – Tài chính tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 02/2019 - 6/2020: Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Kế toán trưởng kiêm trưởng 
phòng Kế toán – Tài chính tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Chức vụ hiện nay tại Công ty   Kế toán trưởng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  Không có

Số lượng cổ phần sở hữu   5 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Ông Đỗ Văn Tuấn
Kế toán trưởng

Nâng tầm nông sản Việt
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STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ

I Theo trình độ

1 Trên đại học 11 1,60%

2 Đại học 149 21,69%

3 Cao đẳng 52 7,57%

4 Trung cấp 33 4,80%

5 Lao động phổ thông 442 64,34%

II Theo tính chất hợp đồng lao động

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 284 41,34%

2 Hợp đồng có xác định thời hạn 250 36,39%

3 Hợp đồng theo thời vụ 153 22,27%

Tổng cộng 687 100,00%

Số lượng cán bộ, nhân viên

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động (người) 842 695 690 687

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 8.315.000 8.174.000 7.454.000 11.858.000

Thu nhập bình quân
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Thu nhập bình quân của người lao động

Thu nhập bình quân Tổng số lượng người lao động

1,60%

21,69%

7,57%

4,80%64,34%

Theo trình độ

Trên đại học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Lao động phổ thông

41,34%

36,39%

22,27%

Theo tính chất hợp đồng lao động

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng theo thời vụ

687 100,00%

687 100,00%
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Chính sách nhân sự

Hiểu được nhân lực là chìa khóa quan trọng 
cho sự phát triển lâu dài của Công ty, Công ty 
luôn khuyến khích người lao động tham gia 
các khóa đào tạo để nâng cao tay nghề chuyên 
môn cũng như năng lực nghiệp vụ. Các khóa 
đào tạo được Công ty kết hợp xen kẽ giữa đào 
tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài, đào tạo ngắn 
hạn và đào tạo dài hạn tùy thuộc vào nhu cầu 
và mục đích của khóa đào tạo.

Về đào tạo

Để đảm bảo có thể tuyển được nhân lực đáp 
ứng được trình độ chuyên môn, phù hợp với 
định hướng phát triển của Công ty, quy trình 
tuyển dụng được diễn ra chặt chẽ, công bằng, 
công khai, minh bạch.

Về tuyển dụng

Công ty đề ra những tiêu chí rõ ràng về thời 
gian và điều kiện làm việc đảm bảo đầy đủ 
quyền lợi cho người lao động. Ban lãnh đạo 
Công ty luôn cố gắng xây dựng một chế độ 
làm hợp lý nhằm tạo môi trường làm việc lành 
mạnh, tâm lý thoải mái cho người lao động.

Ngoài ra, mọi ý kiến đóng góp của cán bộ nhân 
viên luôn được Ban lãnh đạo ghi nhận, cân 
nhắc và áp dụng nếu phù hợp với quá trình 
hoạt động, mang lại hiệu quả trong công việc.

Môi trường công việc

Công ty đã thực hiện tốt bữa ăn ca cho người 
lao động, đảm bảo dinh đưỡng, an toàn vệ 
sinh thực phẩm, cấp phát đầy đủ trang thiết bị 
bảo hộ lao động.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chính sách 
đối với người lao động theo Bộ luật Lao động, 
Luật Bảo hiểm xã hội như: ký hợp đồng lao 
động, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, nghỉ lễ, 
phép, việc riêng; trả lương làm thêm giờ, phụ 
cấp ca đêm; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế; kỷ luật lao động; chính sách đối với 
lao động nữ; an toàn -bảo hộ lao động…

Công ty có chế độ khen thưởng phù hợp để 
khuyến khích cán bộ nhân viên phát huy trách 
nhiệm, tinh thần lao động, nâng cao trình độ 
chuyên môn, tự hoàn thiện mình và mang lại 
lợi ích cho Công ty.

Về đào tạo
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Tình hình đầu tư, tình hình 
thực hiện các dự án

STT Tên dự án Tên nhà đầu tư Hình thức 
đầu tư

Mục tiêu 
đầu tư

Quy mô/ 
địa điểm

Tổng mức 
đầu tư dự án

1 Tủ cắt điện trung thế 6kv lộ 675, 676

Công ty Cổ 
phần Phân bón 

Miền Nam

100% vốn 
doanh 
nghiệp

Phục vụ sản 
xuất, kinh 

doanh

400A-6kV 965

2 Bơm axit chìm 120m3/giờ 120m3/giờ 3.303

3 Xe ô tô 5 chỗ 816

4 Xe nâng hàng (3 tấn, nâng cao 3m) 3 tấn 541

5 Xe đào 0,1m3 483

6 Xe nâng hàng (3 tấn, nâng cao 4,5m) 3 tấn 693

7 Xe nâng hàng (4,5 tấn, nâng cao 4m) 4,5 tấn 990

Tổng cộng 7.791

Các khoản đầu tư lớn

47.897.333 
cổ phiếu

Số cổ phiếu 
đã phát hành

Số cổ phiếu  
đang lưu hành

47.897.333 
cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 
của chủ sở hữu

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.

Số cổ phiếu quỹ

0 cổ phiếu

Cổ phần

Trong năm 2021, Công ty đầu tư vào các máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty trong đó tổng mức đầu tư là 7.791 triệu đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Thời điểm Vốn điều lệ sau 
khi tăng Giá trị vốn tăng Hình thức 

tăng vốn Căn cứ pháp lý

2010 377.000.000.000
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh. 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
0300430500 cấp lần đầu ngày 20/09/2010. 

2012 414.699.890.000 37.699.890.000
Trả cổ tức 

bằng cổ phiếu
Nghị quyết ĐHĐCĐ số…..

2013 435.433.060.000 20.733.170.000
Trả cổ tức 

bằng cổ phiếu
Nghị quyết ĐHĐCĐ số…..

2016 478.973.330.000 43.540.270.000

Tăng vốn cổ 
phần từ nguồn 

vốn chủ sở 
hữu

Nghị quyết ĐHĐCĐ số…..-Quyết định 
chấp thuận thay đổi niêm yết số 411/
QĐ-SGDHCM ngày 12/10/2026

2017 đến nay Công ty không thay đổi vốn điều lệ

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

Cơ cấu cổ đông

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 31.158.813 311.588.130.000 65,05%

1 Cổ đông Nhà nước 31.158.813 311.588.130.000 65,51%

2 Cá nhân 15.299.505 152.995.050.000 32,17%

3 Tổ chức 1.102.844 11.028.440.000 2,32%

II Cổ đông nước ngoài 336.171 3.361.710.000 0,70%

1 Cá nhân 71.171 711.710.000 21,17%

2 Tổ chức 265.000 2.650.000.000 78,83%

Tổng cộng 47.897.333 478.973.330.000 100,00%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 49%

Đơn vị tính: đồng

Tính tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: đồng

99,30%

0,70%

Loại cổ đông

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài

65,51%

32,17%

2,32%

Cổ đông trong nước

Cổ đông Nhà nước

Cá nhân

Tổ chức

71.171

265.000

Cổ đông nước ngoài

Cá nhân

Tổ chức
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Chính sách liên quan đến người lao động
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Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh
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Tác động lên môi trường Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam hoạt động 
chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân 
bón, có liên quan đến các chất hoá học do đó trong 
quy trình sản xuất sẽ phát sinh các loại chất thải, khí 
thải ra môi trường. Nhận thức được sự ảnh hưởng 
đến môi trường xung quanh, Ban lãnh đạo Công ty, 
các cán bộ nhân viên luôn chú trọng đến đảm bảo 
thực hiện đúng quy định bảo vệ môi trường trong 
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh lẫn trong 
hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh lượng chất 
thải, các loại khí thải phát sinh từ các quy trình sản 
xuất từ các nhà máy sẽ tác động đến sự biến đổi khí 
hậu gây nên hiệu ứng nhà kính dẫn đến những hậu 
quả khó lường.

Để hạn chế được các tác động tiêu cực từ quy trình 
sản xuất đến môi trường, Công ty luôn chú trọng các 
biện pháp như nâng cao các máy móc, thiết bị trong 
sản xuất vừa đáp ứng được năng suất hoạt động vừa có 
công nghệ cao xử lý lượng chất thải, khí thải một cách 
nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, trong hoạt động kinh doanh 
lẫn các quá trình sinh hoạt tại văn phòng Công ty luôn 
ưu tiên trong việc sử dụng năng lượng sạch một cách tiết 
kiệm và hiệu quả, sử dụng các sản phẩm mang tính vật 
liệu xanh nhằm đảm bảo giảm phát thải nhà kính. Định 
kỳ hàng năm Công ty đều được đánh giá tác động môi 
trường do cơ quan môi trường Bộ Công thương thực 
hiện và luôn đạt các yêu cầu về các chỉ tiêu, thông số theo 
quy định.

Hoạt động trong lĩnh vực phân bón nên nguyên liệu chủ 
yếu để sản xuất của Công ty là SA, Kali, DAP, Urea, Lưu 
huỳnh, Apatit,… Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng 
quá trình sản xuất của Công ty trong năm là 228 triệu. Các 
nguyên vật liệu Công ty sử dụng đều được kiểm tra chất 
lượng và nhập kho nghiêm ngặt để sản xuất và đưa ra sản 
phẩm chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, công tác bảo quản 
cũng được lưu trữ trong điều kiện bảo quản tối ưu, tránh để 
xảy ra các tình trạng hư hỏng, đặc biệt là đối với sản phẩm 
phân bón, hoá chất gây tổn thất cho Công ty và ảnh hưởng 
đến môi trường xung quanh. Để nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn nguyên liệu công ty luôn nghiên cứu, khuyến khích 
người lao động có những sáng kiến nhằm sử dụng hiệu quả 
nguyên liệu đầu vào, sử dụng tỷ lệ hóa chất tối ưu nhằm tối 
đa hóa lợi ích của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty luôn chú 
ý lựa chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu đáng tin cậy để 
giảm thiểu rủi ro mua nhầm hàng kém chất lượng, có khả 
năng gây hại cho môi trường sống xung quanh.
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Tuân thủ phát luật về bảo vệ môi trường

Hoạt động kinh doanh chủ lực của Công ty là sản xuất phân bón, nguyên vật liệu bao gồm các chất hoá học vậy nên 
sẽ gây tác động đến môi trường xung quanh. Nhận thức được tầm ảnh hưởng của quy trình sản xuất đối với môi 
trường, Công ty luôn đề cao ý thức bảo vệ môi trường và luôn tuân thủ đúng quy định về các công tác xử lý chất thải, 
sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm… Trong năm qua, Công ty không có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường. Các hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá theo chuẩn mực của Hệ thống quản lý An toàn Sức 
khỏe Môi trường của Công ty được xây dựng và duy trì tính thống nhất và hiệu quả theo hướng tích hợp an toàn 
sức khỏe môi trường các tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015. Bên cạnh đó, Công ty tăng cường xây dựng 
các chương trình truyền thông về môi trường bao gồm cả trong sản xuất lẫn trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Tiết kiệm năng lượng luôn là vấn đề được quan tâm ở các 
doanh nghiệp, bao gồm cả Công ty Cổ phần Phân bón 
Miền Nam. Công ty thực hiện vận hành các nhà máy sản 
xuất của mình đều tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn và định 
mức năng lượng cần thiết để hệ thống vận hành hiệu quả. 
Các hoạt động tại nhà máy lẫn trong sinh hoạt của Công 
ty đều được đưa ra mức tiêu chuẩn về tiêu thụ điện, nước 
hay các năng lượng khác. Ngoài ra, nguồn năng lượng như 
xăng, dầu được sử dụng trong quá trình vận chuyển, các 
máy phát điện dự phòng cũng được cân nhắc sử dụng một 
cách tiết kiệm và hợp lý. Trong quá trình hoạt động nhằm 
duy trì mức chi phí tiêu thụ năng lượng ở mức độ phù 
hợp, Công ty luôn đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hoá 
việc tiêu thụ năng lượng, bên cạnh việc thực hiện mà Công 
ty còn kêu gọi các cán bộ nhân viên sử dụng năng lượng 
một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Tiêu thụ năng lượng

Công ty tiêu thụ nước trong các hoạt động sản xuất, vận hành nhà máy 
và phục vụ cho hoạt động hàng ngày của người lao động. Nguồn cung 
cấp nước và lượng nước sử dụng tại các nhà máy là nước do Công ty 
nước cung cấp. Toàn bộ hệ thống nhà máy sử dụng bình quân lượng 
nước khoảng 10.657m3/tháng. Trong đó, 21.600m3 lượng nước phát 
sinh trong quá trình sản xuất luôn được tái sử dụng lại tương ứng với 
khoảng 1.800m3/tháng nhằm hạn chế lãng phí nguồn nước để bảo vệ môi 
trường. Công ty cũng đưa ra chính sách tiêu thụ tối ưu nguồn nước ở các 
nhà máy và khu văn phòng, như là một hành động đảm bảo sử dụng hiệu 
quả tài nguyên nước, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Tiêu thụ nước
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Chính sách liên quan đến người lao động

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

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường 
vốn xanh theo hướng dẫn của  UBCKNN

Nắm bắt được xu hướng cạnh tranh trong thời đại 4.0 là cạnh tranh về nguồn lực, đồng thời nhận thức được nhân 
lực chính là nòng cốt của sự phát triển cho Công ty vậy nên Công ty luôn tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho đội 
ngũ lao động. Mức lương, thưởng được chi trả theo hệ số, trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao của 
mỗi cá nhân và luôn được xác định một cách công tâm, minh bạch. Công ty thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 
chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ công nhân viên, nâng bậc lương theo niên hạn 
cho người lao động. Ngoài những quyền lợi được quy định trong Luật Lao động, cán bộ nhân viên còn được hưởng 
các đãi ngộ dưới các hình thức như du lịch, các vấn đề trợ cấp khác…, hay trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành 
Công ty đã hỗ trợ người lao động trong giãn cách xã hội, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức gia các chương trình phát triển kỹ năng đối với người lao động nhằm nâng cao kỹ 
năng, chuyên môn nghiệp vụ của các các bộ nhân viên. Trong lĩnh vực bất động sản, Công ty ưu tiên tổ chức đào 
tạo cho người lao động về các biện pháp an toàn lao động, các biện pháp phòng cháy chữa cháy... nhằm đảm bảo tiến 
trình hoạt động và tạo môi trường làm việc an toàn cho các nhân viên.

Ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm đến các công tác từ thiện - xã hội như: Ủng hộ 
quỹ thiên tai lũ lụt, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, ủng hộ trẻ em bị chất độc da cam, xây dựng nhà 
tình thương, ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19, ủng hộ bệnh viện tại một số địa phương trong công tác 
phòng chống dịch, ủng hộ các địa phương trong việc chăm lo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, 
Công ty còn trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cũng 
như tạo điều kiện đóng góp vào các quỹ phát triển, các dự án xây dựng của địa phương.

Không có.



Báo cáo và đánh giá của 
Ban Tổng Giám đốc

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
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Đánh giá kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh

Trong năm 2021

• Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Hội đồng 
quản trị và các cổ đông thân thiết của Công ty.

• Công ty có được đội ngũ lao động lành nghề, đoàn kết, gắn bó lâu năm với Công ty.

• Hệ thống phân phối của Công ty được triển khai sâu rộng.

• Nhờ vào thời tiết biến đổi thuận lợi do hiện tượng La Nina mà sản lượng tiêu thụ tăng và sự tăng 
giá của các sản phẩm phân bón dẫn đến tình hình hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty 
ghi nhận kết quả tốt đẹp.

• Việc lên kế hoạch dự trữ nguồn nguyên liệu tồn kho hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty gặp khó khăn do giá nguyên vật liệu đầu vào biến động thất thường, khó dự báo.

• Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong và ngoài nước ngày càng 
diễn ra gay gắt. Ngoài ra, mặt hàng chủ lực của Công ty là phân bón NPK không những phải cạnh 
tranh với các doanh nghiệp sản xuất NPK trong ngành mà còn cạnh tranh với những doanh nghiệp 
kinh doanh phân đơn nhập khẩu, phân hữu cơ. Việc gia tăng nhu cầu sử dụng các loại phân bón 
khác của người dân đã khiến cho nhu cầu phân bón NPK giảm mạnh.

• Tình trạng sản xuất hàng giả, hàng nhái vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, các sản phẩm kém chất 
lượng vẫn xuất hiện tràn lan trên thị trường làm rối loạn thị trường phân bón.

• Đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường gây ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế - xã hội, 
chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, việc giao thương bị hạn chế, hoạt động xuất khẩu trì trệ, giá 
nông sản duy trì ở mức thấp đã khiến cho nhu cầu sử dụng phân bón của người nông dân suy giảm.

Thuận lợi

Khó khăn
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Những tiến bộ đã đạt được
• Công ty đã cải tạo dây chuyền axít số 2 nhằm mục đích: nâng cao hiệu suất chuyển hoá lên trên 99,8% 

và nồng độ SO2 trong khí thải nhỏ hơn 500mg/m3.

• Công ty đã cố gắng nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng 
phó kịp thời với tình hình. Duy trì và phát triển vững chắc các thị trường chiến lược, thị trường truyền 
thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước.

• Phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho đa dạng các loại cây; nghiên cứu và sản 
xuất các loại sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng 
phát triển nông nghiệp của Chính phủ; đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ.
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Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % 2021/2020 Tỷ trọng 
năm 2020

Tỷ trọng 
năm 2021

Tài sản ngắn hạn 811.553.450.785 1.190.164.296.712 146,65% 76,90% 83,07%

Tài sản dài hạn 243.731.753.481 242.488.119.715 99,49% 23,10% 16,93%

Tổng tài sản 1.055.285.204.266 1.432.652.416.427 135,76% 100% 100%

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % 2021/2020 Tỷ trọng 
năm 2020

Tỷ trọng 
năm 2021

Nợ ngắn hạn 495.536.398.369 848.092.916.651 171,15% 99,93% 99,89%

Nợ dài hạn 331.850.775 895.379.154 269,81% 0,07% 0,11%

Tổng nợ phải trả 495.868.249.144 848.988.295.805 171,21% 100% 100%

76,90%

23,10%

Năm 2020

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

83,07%

16,93%

Năm 2021

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

99,93%

0,07%

Năm 2020

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

99,89%

0,11%

Năm 2021

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Nhìn chung, tổng tài sản đã có sự gia tăng đáng kể so với năm 2020. Kết thúc năm 2021, tổng tài sản đã tăng đến 
375,37 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 35,76% so với cùng kỳ. Lý giải cho mức tăng này chủ yếu đến từ tài sản 
ngắn hạn đã ghi nhận mức tăng 46,65% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc trong năm, trước những 
diễn biến khó lường của nền kinh tế, Công ty hạn chế đầu tư dự án mới, đồng thời để dự trữ vốn sẵn sàng để đảm 
bảo hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra ổn đinh, công ty đã tăng gửi tiền vào các Ngân hàng thương mại với 
kỳ hạn 06 tháng dẫn đến khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty đã tăng 856,61% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, 
dự đoán giá phân bón ngày càng tăng, Công ty đã tăng dự trữ hàng tồn kho thêm 46,31% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 99,89% tại thời điểm cuối năm 2021. Trong năm, 
nợ ngắn hạn đã tăng 352,56 tỷ đồng (tăng 71,15%) so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Công ty đã vay 
nợ ngân hàng lên đến 697,26 tỷ đồng, tăng 83,34% so với cùng kỳ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ 
hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng hàng tồn kho.
Diễn biến cùng chiều với nợ ngắn hạn, nợ dài hạn cũng tăng 331,37% so với cùng kỳ. Lý giải cho mức tăng trên đến 
từ việc Công ty đã vay nợ thuê tài chính là ô tô con Toyota trị giá gần 1,3 tỷ đồng từ Công ty cho thuê Tài chính 
TNHH MTV Quốc tế Chailease. Tuy nhiên, phần gia tăng là không đáng kể.

Đơn vị tính: đồng Đơn vị tính: đồng



Đánh giá của HĐQT về 
hoạt động của Công ty 

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty, 
trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường 
và xã hội
Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám 
đốc Công ty
Các kế hoạch, định hướng của HĐQT
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Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty, trong 
đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

• Công tác kế toán tài chính: Quản lý tốt các nguồn vốn, tài sản của nhà nước, đáp ứng đủ nguồn vốn 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ chi phí đúng theo quy chế, quy định của 
công ty.

• Công tác đầu tư: Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, các dự án đầu tư năm 2021 đảm bảo 
đúng tiến độ, mang lại hiệu quả.

• Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm: HĐQT đã đánh giá đúng, chính xác các thị trường tiêu thụ 
phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, rà soát các chủng loại sản phẩm để tập trung phát triển. Bên 
cạnh đó, thị trường tiêu thụ Lân, axit dần ổn định, đồng thời, Công ty đã mở rộng được ra thị trường 
miền Bắc.

• Tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn đoàn kết, cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn, 
hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

• Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao.
• Công tác Kỹ thuật – Sản xuất: Công ty đã kịp thời sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất, 

kiểm soát tốt chất lượng, nguyên vật liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm khi sản xuất, sử dụng nguyên 
liệu hợp lý, mang lại hiệu quả cao.

• Công tác bảo vệ môi trường: Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường,  
tuân thủ tốt việc xử lý chất thải từ các nhà máy sản xuất và chất thải trong sinh hoạt.

• Trách nhiệm đến xã hội: Công ty luôn tổ chức tham gia các buổi quyên góp, hỗ trợ đến người dân địa 
phương, các hoàn cảnh gia đình khó khăn, hỗ trợ lương thực và các dụng cụ phòng dịch bệnh đến các 
địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 
Ban Tổng Giám đốc Công ty

• Hoàn thành và công bố thông tin báo cáo tài chính đúng quy định;
• Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng quy định của pháp luật vào ngày 23 

tháng 4 năm 2021;
• Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến đúng quy định của pháp 

luật vào ngày 30 tháng 12 năm 2021;
• Kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm quý I và quý II, quý III và quý IV năm 2021;
• Triển khai việc chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 2,5%;
• Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2026 

trong Công ty để ban hành quyết định phục vụ nhu cầu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ;

• 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.

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 hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể số nội dung chủ yếu sau:
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Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

• Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính 
chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của cán bộ công nhân viên, nâng cao năng suất lao động để gia tăng 
năng lực cạnh tranh và uy tín của Công ty.

• Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Công ty, rà soát cắt giảm các nội dung, chi 
tiêu không hợp lý nhằm tiết giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

• Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư xây dựng trước khi quyết định đầu tư nhằm đảm bảo tính hiệu quả 
của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng vốn.

• Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi 
trường trong các nhà máy. 

• Nắm bắt chặt chẽ, theo sát thị trường để đưa ra những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình 
kinh tế, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 
mà ĐHĐCĐ thông qua.

Năm 2022, định hướng nhiệm vụ sản xuất của CTCP Phân bón Miền Nam là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát 
triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, HĐQT sẽ tiếp tục phối hợp với Ban điều hành Công ty thực 
hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ sau:



Quản trị Công ty Hội đồng quản trị
Ban Kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 
quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát
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Hội đồng quản trị

Thành phần và cơ cấu HĐQT
Tính tại ngày 31/12/2021

Những thay đổi trong HĐQT trong năm 2021

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Nguyễn Văn Quý
Chủ tịch 
HĐQT

0 0,00%

2 Ông Đặng Tấn Thành
Thành viên 

HĐQT
61.935 0,13%

3 Ông Lê Việt Hưng
Thành viên 

HĐQT
774 0,00%

4 Ông Trịnh Quốc Hùng
Thành viên 

HĐQT
3.049 0,01%

5 Ông Ngô Ngọc Quang
Thành viên 

HĐQT
0 0,00%

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Trần Hữu Cuông Thành viên 09/05/2015 30/12/2021

2 Ông Trần Phi Hùng Thành viên 06/08/2010 30/12/2021

3 Ông Trịnh Quốc Hùng Thành viên 30/12/2021

4 Ông Ngô Ngọc Quang Thành viên 30/12/2021
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Ngày sinh    18/7/1965

Nơi sinh    Phú Thọ  

Quốc tịch    Việt Nam 

Trình độ chuyên môn   Kỹ sư Hoá  

Quá trình công tác
• 01/1983 - 02/1991: Tổ trưởng sản xuất tại Nhà máy Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao

• 03/1991 - 01/1992: Học viên tại Trường Đoàn Cao cấp trung ương

• 01/1992 - 03/2000: Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh Niên tại Nhà máy Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao

• 04/2000 - 05/2002: Phó Chủ tịch Công đoàn tại Nhà máy Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao

• 06/2002 - 07/2008: Chánh văn phòng tại Nhà máy Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao

• 08/2008 - 12/2010: Chánh Văn phòng Đảng ủy, kiêm Chánh Văn phòng  tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

• 01/2011 - 06/2019: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tại  Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam

• 04/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 07/2019 - 07/2020: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,  Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Kiểm tra – 
Pháp chế tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

• 08/2020 - nay: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

Chức vụ hiện nay tại Công ty   Chủ tịch HĐQT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  Phó Bí thư Trường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Số lượng cổ phần sở hữu   0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Ông Nguyễn Văn Quý
Chủ tịch HĐQT

Ông Đặng Tấn Thành
Thành viên HĐQT

(Xem lại phần Danh sách Ban Điều hành)

Ngày sinh    18/7/1969

Nơi sinh    Quảng Ngãi  

Quốc tịch    Việt Nam 

Trình độ chuyên môn   Kỹ sư Cơ khí

Quá trình công tác
• 12/1990 - 08/2007: Nhân viên phòng Sản xuất tại Công ty Phân bón Miền Nam

• 08/2007 - 11/2010: Phó phòng Sản xuất tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam 

• 12/2010 - 05/2015: Trưởng phòng Kỹ thuật tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 06/2015 - 04/2018: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kỹ thuật tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 05/2018 - 04/2019: Thành viên HĐQT, Giám đốc Kỹ thuật tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 05/2019 - 12/2021: Thành viên HĐQT, Giám đốc Kỹ thuật – Sản xuất  tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 01/2022 - nay: Thành viên Hội đồng thành viên tại  Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam; Phó Tổng Giám đốc Công 
ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo VINA

Chức vụ hiện nay tại Công ty   Thành viên HĐQT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất chất hóa dẻo   
      VINA

Số lượng cổ phần sở hữu   774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Ông Lê Việt Hưng
Thành viên HĐQT

Danh sách Hội đồng quản trị



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAMCÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
Quản trị Công tyQuản trị Công ty

75 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
20212021

76

Ngày sinh    07/01/1974

Nơi sinh    Thanh Hóa  

Quốc tịch    Việt Nam 

Trình độ chuyên môn   Cử nhân khoa học – Ngành Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác
• 01/1995 - 09/1997: Nhân viên y tế dự phòng tại Bệnh viện Bá Thước, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

• 10/1997 - 06/2005: Kinh doanh tự do

• 07/2005 - 12/2012: Nhân viên phòng Tổng hợp tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 01/2013 - 09/2014: Phó phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 10/2014 - 06/2017: Đảng ủy viên, Phó phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 07/2015 - 07/2017: Đảng ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính tại Công 
ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 07/2017 - 04/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, ủy viên ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính tại Công ty Cổ 
phần Phân bón Miền Nam 

• 05/2018 - 06/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, ủy viên ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Tổ chức - Hành chính tại Công ty CP Phân 
bón Miền Nam

• 07/2020 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 
nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Tổ chức - Hành chính tại Công ty CP Phân bón Miền 
Nam 

• 12/2021 đến nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Chức vụ hiện nay tại Công ty   Thành viên HĐQT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  Không có

Số lượng cổ phần sở hữu   3.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Ông Trịnh Quốc Hùng
Thành viên HĐQT

Ngày sinh    02/03/1979

Nơi sinh    Hà Nội  

Quốc tịch    Việt Nam 

Trình độ chuyên môn   

Quá trình công tác
• 03/2002 - 01/2005: Cán bộ tín dụng - Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu 

khí Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

• 02/2005 - 05/2006: Cán bộ tín dụng - Tổ trưởng tổ thu xếp vốn và tín dụng doanh nghiệp tại Tổng Công ty Tài chính 
Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

• 06/2006 - 08/2006: Trợ lý Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu 
khí Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

• 09/2006 - 06/2007: Cán bộ tín dụng - Thử thách Phó phòng Tín dụng tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí 
Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

• 07/2007 - 08/2008: Phó phòng phụ trách phòng Đầu tư Dự án tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam 
- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

• 09/2008 - 03/2009: Phó phòng phụ trách phòng Đầu tư tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi 
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh   

• 03/2009 - 07/2012: Trưởng phòng Đầu tư tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Thành 
phố Hồ Chí Minh

• 07/2012 - 08/2012: Phó Giám đốc tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Thành  p h ố 
Hồ Chí Minh

• 08/2012 - 09/2013: Phó Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Phương Tây - WTB 

• 10/2013 đến nay: Phó Tổng giám đốc – Giám đốc Khối Khách hàng DN lớn tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt 
Nam

• 06/2017 đến nay: Thành viên HĐQT tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

• 12/2021 đến nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Chức vụ hiện nay tại Công ty   Thành viên HĐQT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  Thành viên HĐQT Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Số lượng cổ phần sở hữu   0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Ông Ngô Ngọc Quang
Thành viên HĐQT
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Hoạt động của Hội đồng quản trị

• Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các Nghị quyết 
của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý cho Công 
ty, chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

• Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh 
các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra định hướng để thực hiện nhiệm vụ;

• Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thông qua các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội cổ đông 
thường niên do Tổng Giám đốc Công ty trình. Các báo cáo tài chính Quý, 06 tháng được HĐQT xem 
xét cẩn trọng, đảm bảo tính khách quan, minh bạch của báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin 
theo quy định của Pháp luật

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm: Trong năm 2021, HĐQT công ty đã thực hiện tốt công 
tác quản lý, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế 
hoạt động của HĐQT, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thể hiện như sau:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp 
HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham 

dự họp

1 Ông Nguyễn Văn Quý Chủ tịch HĐQT ... ...

2 Ông Đặng Tấn Thành Thành viên HĐQT ... ...

3 Ông Trần Hữu Cuông Thành viên HĐQT ... ...

4 Ông Lê Việt Hưng Thành viên HĐQT ... ...

5 Ông Trần Phi Hùng Thành viên HĐQT ... ...
Bận việc gia đình 

đột xuất

6 Ông Trịnh Quốc Hùng Thành viên HĐQT - -
Mới được bầu 

thành viên HĐQT 
ngày 30/12/2021

7 Ông Ngô Ngọc Quang Thành viên HĐQT - -
Mới được bầu 

thành viên HĐQT 
ngày 30/12/2021

Số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị

Nâng

tầm

nông

sản

Việt
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5 05/NQ-HĐQT 26/02/2021
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.

6 06/NQ-HĐQT 25/03/2021
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 

7 07/QĐ-HĐQT 25/03/2021
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.

8 08/QĐ-HĐQT 02/04/2021 Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam 

Hội đồng quản trị đã tổ chức 20 phiên họp, trong đó có 10 phiên họp trực tiếp và 10 phiên họp được tiến hành 
lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT Số Nghị quyết, 
Quyết định Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 29/01/2021

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. 

2 02/QĐ-HĐQT 29/01/2021 Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh Quý I năm 2021

3 03/NQ-HĐQT 05/02/2021

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 2021, 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 
Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

4 04/QĐ-HĐQT 05/02/2021
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 

STT Số Nghị quyết, 
Quyết định Ngày Nội dung

9 09/NQ-HĐQT 08/04/2021

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;

- 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 10/NQ-HĐQT 22/04/2021
Hội đồng quản trị họp và thông qua kế hoạch sản xuất – kinh do-
anh quý II năm 2021

11 11/QĐ-HĐQT 22/04/2021 Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh quý II năm 2021
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STT Số Nghị quyết, 
Quyết định Ngày Nội dung

19 19/NQ-HĐQT 04/06/2021

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

20 20/QĐ-HĐQT 04/06/2021
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

21 21/NQ-HĐQT 11/06/2021

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.

22 22/NQ-HĐQT 28/07/2021

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính quý II năm 2021 
và 6 tháng năm 2021;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2021;

- Chấp thuận để Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm lại ông Hà Thái 
Sơn giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.

23 23/QĐ-HĐQT 04/10/2021
Quyết nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Trần Hữu Cuông 
– Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

24 24/NQ-HĐQT 26/10/2021

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

      - Kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2021;

      - Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021.

25 24A/QĐ-HĐQT 25/10/2021
Giữ lại, tiếp tục quản lý, sử dụng 01 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Vĩnh 
Long phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

26 25/QĐ-HĐQT 26/10/2021 Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2021

27 26/NQ-HĐQT 03/11/2021

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 
2021:

+ Chương trình Đại hội: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản 
trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+ Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến tùy vào tình hình 
dịch bệnh Covid-19.

+ Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 
24/11/2021

STT Số Nghị quyết, 
Quyết định Ngày Nội dung

12 12/NQ-ĐHĐCĐ 23/04/2020

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

- Báo cáo của Hội đồng 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 đông;

- 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;

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

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

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

13 13/QĐ-HĐQT 23/04/2021 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

14 14/QĐ-HĐQT 29/04/2021
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

15 15/NQ-HĐQT 29/04/2021
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 

16 16/NQ-HĐQT 29/04/2021
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 

17 17/NQ-HĐQT 31/05/2021
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.

18 18/QĐ-HĐQT 31/05/2021
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 bón Miền Nam.
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STT Số Nghị quyết, 
Quyết định Ngày Nội dung

28 27/NQ-HĐQT 21/12/2021
Hội đồng quản trị họp, thống nhất ban hành Kế hoạch triển khai 
quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Phân bón Miền Nam đối với ông Đặng Tấn Thành.

29 28/NQ-HĐQT 21/12/2021

Hội đồng quản trị họp, thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận phương án xử lý các khoản nợ không có khả năng thu 
hồi theo nội dung Tờ trình số 1100/TTr-PBMN ngày 20/12/2021 
của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:

+ Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Công 
ty TNHH MTV Trung Nhân Nguyễn - số tiền nợ: 121.366.650 
đồng.

+ Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Doanh 
nghiệp tư nhân Trung Đông - số tiền nợ: 3.669.353.250 đồng.

+ Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Công 
ty TNHH MTV Minh Thiện - số tiền nợ: 2.052.498.348 đồng

+ Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Công 
ty cổ phần Đường Bình Định - số tiền nợ: 711.541.323 đồng.

+ Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: DNTN 
Thung Hoa - Số tiền nợ: 382.050.000 đồng.

+ Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Cửa 
hàng Vật tư Nông nghiệp Lễ: 235.000.000 đồng.

+ Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Công 
ty TNHH Tín Hưng: 38.500.000 đồng.

+ Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Những 
khoản nợ phải thu (số dư nợ phải thu tài khoản 331) phát sinh theo 
kết luận của Kiểm toán Nhà Nước kiểm toán năm 2011: 293.300.161 
đồng. (Bao gồm Công ty TNHH TM XD Phước Lộc: 76.634.444 
đồng; Công ty cổ phần Xây lẳp và Vật tư xây dựng: 51.723.047 đồng; 
Công ty cố phần Xây dựng công trình giao thông 710: 123.266.288 
đồng; Xí nghiệp Tư vấn thiết kế xây dựng: 9.74.942 đồng; Công ty 
TNHH MTV Cảng Sài Gòn: 31.933.440 đồng).

30 29/NQ-HĐQT 27/12/2021
Hội đồng quản trị Công ty họp thống nhất đề cử ông Ngô Ngọc 
Quang làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón 
Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT Số Nghị quyết, 
Quyết định Ngày Nội dung

31 30/QĐ-HĐQT 27/12/2021
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc xử lý các khoản nợ khó 
đòi

32 31/QĐ-HĐQT 27/12/2021

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc cử ông Lê Việt Hưng, 
Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất Công ty tham gia bộ phận quản lý, 
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất chất 
hoá dẻo VINA

33 32/NQ-ĐHĐCĐ 30/12/2021 Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
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Ban Kiểm soát

Thành phần và cơ cấu Ban Kiểm soát
Tính tại ngày 31/12/2021

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Phan Đức Hoài Trưởng Ban Kiểm soát 3 0%

2 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
Thành viên 

Ban Kiểm soát 
0 0%

3 Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng
Thành viên 

Ban Kiểm soát 
7 0%

Danh sách Ban Kiểm soát

Ngày sinh    10/02/1963

Nơi sinh    Quảng Ngãi 

Quốc tịch    Việt Nam 

Trình độ chuyên môn   Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác
• 11/1992 - 10/2009: Chuyên viên phòng Kế toán - Tài chính tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 11/2009 - 02/2016: Phó phòng Kế toán - Tài chính tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 03/2016 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Chức vụ hiện nay tại Công ty   Trưởng Ban Kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  Không có

Số lượng cổ phần sở hữu   0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Ông Phạm Đức Hoài
Trưởng Ban Kiểm soát
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Ngày sinh    13/10/1978

Nơi sinh    Thanh Hóa 

Quốc tịch    Việt Nam 

Trình độ chuyên môn   Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác
• 2005 - 2010: Trợ lý, kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

• 2010 - 03/2013: Kế toán tổng hợp tại Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam

• 04/2013 - 06/2014: Trưởng bộ phận Tài chính - Kế toán tại Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam

• 07/2014 - 09/2014: Phó phòng Tài chính - Kế toán tại Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam

• 10/2014 - 11/2019: Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

• 05/2015 - 02/2016: Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam   

• 03/2016 - nay: Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 12/2019 - nay: Phó Trưởng phòng Quản lý tài chính dự án thuộc Ban Tài chính Kế toán tại Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam

Chức vụ hiện nay tại Công ty   Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  Phó Trưởng phòng Quản lý tài chính dự án thuộc Ban Tài chính Kế toán  
      tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Số lượng cổ phần sở hữu   0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày sinh    06/06/1977

Nơi sinh    Thanh Hóa 

Quốc tịch    Việt Nam 

Trình độ chuyên môn   Cử nhân Tài chính - Kế toán

Quá trình công tác
• 12/2002 - 09/2003: Nhân viên phòng Kế toán tại Công ty Giống cây trồng Nông Hữu tại Đồng Nai

• 10/2003 - 01/2011: Nhân vên phòng Kế toán Nhà máy Phân bón Hiệp Phước tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền 
Nam

• 02/2011 - 12/2012: Nhân viên phòng Tổng hợp, Ủy viên Ban Chấp Hành Công đoàn Công ty tại Công ty Cổ phần 
Phân bón Miền Nam

• 01/2013 - 02/2020: Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính, Ủy viên Ban 
Chấp Hành Công đoàn Công ty tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

• 03/2020 - nay: Chi ủy viên chi bộ Văn phòng- Bao Bì. Ủy viên ban chấp hành Công đoàn, chuyên viên Phòng tổ chức 
Hành chính Công ty tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Chức vụ hiện nay tại Công ty   Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  Không có

Số lượng cổ phần sở hữu   7 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan 639 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng
Thành viên Ban Kiểm soát
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Hoạt động của Ban Kiểm soát

• Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài 
chính năm. 

• Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty

• Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tình hình sản xuất kinh 
doanh của công ty thông qua báo cáo tài chính định kỳ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và 
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của 
HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT và thông qua các báo cáo tình 
hình tài chính hàng quý, năm của công ty. Nội dung chủ yếu các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

• Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT các nội dụng, kế hoạch kiểm tra, giám sát, 
phối hợp trong công tác triển khai.

• HĐQT đã cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.

• Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên 
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

• HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp 
chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với 
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

Số lượng các cuộc họp Ban Kiểm soát

STT Thành viên Ban Kiểm soát Chức vụ
Số buối họp 

Ban Kiểm soát 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Phạm Đức Hoài Trưởng Ban Kiểm soát 2 100%

2 Nguyễn Thị Thùy Dương
Thành viên 

Ban Kiểm soát
2 100%

3 Vũ Trịnh Diễm Hồng
Thành viên 

Ban Kiểm soát
2 100%

Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp được ban hành tương ứng như sau:

Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm.

STT Số Nghị quyết, 
Quyết định Ngày Nội dung

1  01/BKS 22/3/2021 
Thẩm định báo cáo tài chính năm
Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết của ĐHCĐ

2 02/BKS 07/8/2021 Đánh giá hoạt động của hệ thống quản lý, điều hành SXKD



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAMCÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
Quản trị Công tyQuản trị Công ty

91 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
20212021

92

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 

và Ban Kiểm soát

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Không có

STT Họ và tên Chức danh Tổng thu nhập

1 Ông Đặng Tấn Thành
Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc
534.750.438

2 Ông Vũ Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 336.388.052

3 Ông Trần Hữu Cuông
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc
389.909.333

4 Ông Nguyễn Văn Quý Chủ tịch HĐQT 72.000.000

5 Ông Lê Việt Hưng Thành viên HĐQT 297.592.620

6 Ông Trần Phi Hùng Thành viên HĐQT 57.000.000

7 Ông Đỗ Minh Tuấn Kế toán trưởng 379.168.756

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: Không có
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 soát: Không có

Đơn vị tính: đồng



Báo cáo tài chính Ý kiến kiểm toán
Báo cáo tài chính được kiểm toán
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Đặng Tấn Thành
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