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Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp 
Đồng Nai được chuyển đổi từ Công ty 
TNHH MTV Vật tư Nông nghiệp Đồng 
Nai (100% vốn sở hữu Nhà nước) theo 
Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 
11/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần Vật tư Nông 
nghiệp Đồng Nai chính thức 
được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh và bắt 
đầu đi vào hoạt động với loại 
hình công ty cổ phần.

Cổ phiếu Công ty được Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội chấp thuận 
đăng ký giao dịch với mã chứng 
khoán là DOC, ngày giao dịch đầu tiên 
19/12/2016 trên sàn UpCom.

Công ty thay đổi Giấy Chứng 
nhận đăng ký kinh doanh lần 
thứ 6.

11/2009

03/2010

12/2016

07/2020

Đến nay

Công ty vẫn giữ nguyên mức vốn điều 
lệ 100 tỷ đồng và không ngừng phấn 
đấu nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu 
hoạt động hàng năm được ĐHĐCĐ 
giao phó cũng như đảm bảo được các 
nghĩa vụ đóng góp vào Ngân sách Nhà 
nước.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

ĐỊA BÀN KINH DOANH

 » Kinh doanh phân bón: Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật;

 » Kinh doanh nông sản: Bán buôn nông sản nguyên liệu, giống cây trồng;

 » Dịch vụ cho thuê kho xưởng.

Công ty hoạt động chủ yếu tại khu vực:
• Đông Nam Bộ
• Tây Nam Bộ
• Tây Nguyên
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Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ 
quan quyết định cao nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu, là cơ quan quản lý Công ty, có 
toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục 
đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, thực hiện chức năng giám sát 
các hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý điều hành 
Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện 
theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban Giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty, thực 
hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG 
KHO

XÍ NGHIỆP NÔNG SẢN 
LONG KHÁNH

PHÒNG 
KẾ HOẠCH

CHI NHÁNH 
TP.HCM

PHÒNG 
KẾ TOÁN

TRẠM VĨNH CỬU
VÀ ĐIỂM TÂN AN

PHÒNG 
KINH DOANH

PHÒNG 
TỔ CHỨC - 

HÀNH CHÍNH

TRẠM 
TÂN PHÚ

TRẠM 
CẨM MỸ
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Công ty Cổ phần Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai không có Công ty Con, Công ty liên kết.

Các đơn vị trực thuộc

Tên đơn vị Địa chỉ

Chi nhánh Công ty Cổ phần Vật Tư Nông 
Nghiệp Đồng Nai

629 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Xí nghiệp Nông sản Long Khánh
Quốc Lộ 1, Ấp Cẩm Tân, Xã Xuân Tân, Thị Xã Long 
Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Trạm Vật Tư Nông Nghiệp Cẩm Mỹ
Ấp Láng Lớn, Xã Xuân Mỹ, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng 
Nai

Trạm Vật Tư Nông Nghiệp Vĩnh Cửu
Tỉnh lộ 768, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh 
Đồng Nai

Trạm Vật Tư Nông Nghiệp Tân Phú
Quốc Lộ 20, Xã Phú Bình, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng 
Nai

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 » Đảm bảo kết quả hoạt động mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông;

 » Ổn định và mở rộng thị trường hoạt động của Công ty;

 » Chia sẻ và hợp tác với các đối tác/khách hàng, đảm bảo đôi bên cùng có lợi;

 » Đồng hành với sự phát triển của các vùng nông nghiệp gắn kết với sự phát triển của Công ty;

 » Xây dựng và phát triển thương hiệu DOCAM trở thành một trong những thương hiệu uy tín 
nhất về chất lượng;

 » Xây dựng chính sách tuyển dụng, phát triển, đánh giá và đào tạo nhân viên, nhằm giúp Công 
ty sở hữu đội ngũ nhân viên hoạt động chuyện nghiệp, hiệu quả, đạt được mục tiêu;

 » Sử dụng tài sản, vốn hợp lý, hiệu quả, nhằm tiết kiệm chi phí cũng như đem lại lợi ích cho 
Công ty.

 » Tập trung mọi nguồn lực để kinh doanh thương mại và dịch vụ nhằm đạt lợi nhuận trong quá 
trình hoạt động;

 » Tăng cường đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Xí nghiệp nông sản Long Khánh nhằm 
nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ kho bãi trên địa bàn trong 
thời gian tới;

 » Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo kỹ năng và 
kiến thức chuyên môn; tìm kiếm, tuyển dụng mới nhân sự chất lượng cao;

 » Xây dựng thương hiệu DOCAM, phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp đầu ngành 
phân bón.

DOCAM luôn đồng hành cùng với nhà nông. 
Công ty luôn chia sẻ và hợp tác với các đối 
tác, khách hàng để đôi bên cùng có lợi.

Công ty luôn coi trọng và quan tâm đến đời 
sống vật chất và tinh thần của người lao 
động, tạo môi trường làm việc thân thiện, 
xanh, sạch. Đặc biệt, Công ty luôn đặt sự an 
toàn lên hàng đầu, đảm bảo người lao động 
được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết trong 
quá trình kinh doanh.

Công ty luôn ưu tiên mục tiêu vì môi trường 
trong quá trình hoạt động. Quá trình hoạt 
động của Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt 

các quy chuẩn về môi trường, đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác 
của địa phương.

Đảm bảo mục tiêu phát triển Công ty đi đôi 
với việc đóng góp vào sự phát triển của cộng 
đồng, xã hội. Hằng năm, Công ty trích một 
phần lợi nhuận, quỹ phúc lợi nhằm tài trợ cho 
các chương trình hoạt động vì xã hội, cộng 
đồng nơi Công ty đặt trụ sở chính như: đóng 
góp quỹ xây dựng nhà tình thương, quỹ xóa 
đói giảm nghèo, quỹ an ninh quốc phòng tại 
địa phương, hiến máu nhân đạo,...
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RỦI RO KINH TẾ RỦI RO PHÁP LUẬT

Năm 2021 kết thúc với 
nhiều biến động, dịch 

Covid-19 và những biến chủng 
mới tiếp tục đe dọa kinh tế 
toàn cầu. Với việc đẩy mạnh 
chương trình tiêm chủng 
vaccince phòng chống dịch 
Covid-19 giúp các hoạt động 
kinh tế có thể quay trở lại nhịp 
vận động trước đó nhưng vẫn 
không đồng đều giữa các khu 
vực. Trong nước, tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) năm 
2021 tăng 2,58% so với cùng 
kỳ năm trước. Trong đó, ngành 

nông nghiệp tăng 3,18%, đóng 
góp 0,29 điểm phần trăm vào 
tốc độ tăng tổng giá trị tăng 
thêm của toàn nền kinh tế. 
Đây là những thành tựu vượt 
bậc trong bối cảnh dịch bệnh.

Mặc dù, ngành nông nghiệp 
tăng trưởng ổn định nhưng 
vẫn gặp nhiều khó khăn do tác 
động của dịch bệnh Covid-19 
làm đứt gãy chuỗi cung ứng, 
chi phí vận chuyển tăng cao, 
thiếu lao động do giãn cách 
xã hội. Ngoài ra, trong năm 
2021, giá dầu thô biến động 

mạnh kéo giá phân bón đầu 
vào cũng biến động theo. 
Những điều này ảnh hưởng 
đến tình hình kinh doanh của 
các doanh nghiệp nói chung 
và DOCAM nói riêng.

Chính vì vậy, Ban lãnh đạo 
Công ty đã thường xuyên cập 
nhật và xem xét những biến 
động kinh tế vĩ mô để kịp thời 
xây dựng những phương án 
ứng phó với rủi ro, đồng thời 
nắm bắt cơ hội để để nhanh 
chóng đạt mục tiêu đề ra.

Mọi hoạt động kinh do-
anh của doanh nghiệp 

đều phải chịu sự chi phối của 
pháp luật và DOCAM cũng 
không ngoại lệ. Hiện nay, 
Công ty đang hoạt động dưới 
loại hình Công ty Cổ phần và 
đăng ký giao dịch tại Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội nên 
DOCAM chịu sự quản lý từ các 
quy định Pháp luật như: Luật 
Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, Luật Kế toán, các Luật 
Thuế, các quy định riêng tại 
Sở và các quy định khác có 

liên quan. Ngoài ra, hoạt động 
kinh doanh phân bón và nông 
sản của Công ty cũng phải 
chịu sự ràng buộc của các 
chính sách và quy định điển 
hình như: Luật Bảo vệ môi 
trường, Nghị định 84/2019/
NĐ-CP Quy định về quản lý 
phân bón, Thông tư 09/2019/
TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng 
phân bón,… Những Luật, quy 
định này thường xuyên thay 
đổi để phù hợp với quá trình 
hội nhập và phát triển của đất 

nước nên đã tác động đến 
hoạt động kinh doanh của DO-
CAM.

Vấn đề đặt ra cho Công ty 
là phải có những chiến lược 
trung và dài hạn để phòng 
ngừa các rủi ro do thay đổi 
Pháp luật. Ban lãnh đạo Công 
ty luôn theo dõi và cập nhật 
để kịp thời điều chỉnh những 
quy định, điều lệ, quy chế phù 
hợp với sự thay đổi của pháp 
luật và góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh doanh.

RỦI RO CẠNH TRANH

Thị trường phân bón hiện 
nay chứa đựng nhiều 

thách thức và cơ hội đan 
xen lẫn nhau cho cả doanh 
nghiệp trong nước và ngoài 
nước. Những năm gần đây, 
mức độ cạnh tranh trên thị 
trường phân bón ngày càng 
gay gắt. Các “ông lớn” ngành 
phân bón đều có chiến lược 
phát triển khá độc đáo để giữ 
vững thị trường và chiếm thị 
phần còn lại của đối thủ. 

Bên cạnh đó, ngành sản 
xuất phân bón Việt Nam 

vẫn chưa đáp ứng đủ nhu 
cầu trong nước. Mỗi năm, 
Việt Nam phải nhập khẩu 
một số lượng lớn phân bón 
từ các nước có lợi thế công 
nghệ sản xuất và một số 
nước được hưởng thuế nhập 
khẩu ưu đãi đặc biệt 0% theo 
Hiệp định Thương mại hàng 
hóa ASEAN (ATIGA). Do đó, 
ngành phân bón Việt Nam 
không còn là “sân chơi” riêng 
của các doanh nghiệp trong 
nước. Các sản phẩm phân 
bón trong nước đang phải đối 

mặt với sự cạnh tranh rất lớn 
từ hàng nhập khẩu. 

Để nâng cao năng lực cạnh 
tranh, ban lãnh đạo DOCAM 
luôn tìm kiếm nguồn hàng 
chất lượng với chi phí thấp để 
mang lại hiệu quả bán hàng. 
Song đó, Công ty nghiên cứu 
thị trường, định vị thương 
hiệu bằng cách đẩy mạnh 
marketing và mở rộng kênh 
phân phối nhằm tiếp cận tới 
nhiều phân khúc khách hàng 
khác nhau.
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RỦI RO TỪ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

RỦI RO BẤT KHẢ KHÁNG

Những năm gần đây, biến 
đổi khí hậu luôn là vấn 

đề thời sự và đang có sự tác 
động mạnh mẽ hơn so với dự 
báo. Các hiện tượng thời tiết 
cực đoan như: hạn hán, lũ lụt, 
ngập mặn,… làm mất diện tích 
đất canh tác, giảm quy mô 
trồng trọt. Điều này dẫn đến 
nhu cầu sử dụng phân bón 
của khách hàng giảm, gián 
tiếp ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh phân bón, lúa 

giống, hạt giống của DOCAM.

Ngoài ra, dịch bệnh truyền 
nhiễm ở vật nuôi như dịch tả 
lợn châu Phi, dịch cúm gia 
cầm, lở mồm long móng,… 
làm giảm số lượng đàn gia 
súc, gia cầm. Đến nay, dịch 
bệnh tuy đã được kiểm soát 
nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ 
bùng phát trở lại rất cao do 
chuyển mùa, hoạt động vận 
chuyển, tái đàn gia tăng gây 
thiệt hại hoạt động kinh doanh 

nông sản nguyên liệu, thức ăn 
chăn nuôi của Công ty.

Nhận thức được điều đó, 
Công ty luôn sẵn sàng chuẩn 
bị để giảm thiểu rủi ro này 
bằng cách xây dựng chiến 
lược kinh doanh phù hợp với 
tình hình thực thế, quản lý 
hiệu quả hàng tồn kho,… Đồng 
thời, DOCAM cũng phát triển 
nhiều dịch vụ để tăng thêm 
nguồn thu cho Công ty.

Bên cạnh các rủi ro đã 
nêu, Công ty có thể gặp 

những rủi ro bất ngờ như thiên 
tai, hỏa hoạn, tai nạn lao động 
hoặc các rủi ro không dự báo 
trước được. Các sự cố này rất 
ít khi xảy ra, nhưng một khi xảy 
ra lại gây thiệt hại rất lớn về 
người và tài sản. Do đó, Công 
ty chủ động phòng tránh bằng 
việc mua bảo hiểm cho người 

lao động và tài sản của công 
ty, xây dựng cơ sở vật chất hạ 
tầng và tổ chức các buổi tập 
huấn cho cán bộ nhân viên về 
những kiến thức cần thiết để 
đảm bảo an toàn khi có rủi ro 
xảy ra.

RỦI RO TỶ GIÁ

Rủi ro tỷ giá là rủi ro mà doanh nghiệp 
luôn ở thế bị động và khó có khả năng 
ứng phó nhất. Năm 2021, tỷ giá hối 

đoái biến động do lo ngại làn sóng dịch bệnh 
trở nên căng thẳng và những bất ổn tình hình 
kinh tế - chính trị thế giới. Vì hàng hóa đầu vào 
của DOCAM được nhập khẩu từ nhiều quốc gia 
nên hoạt động kinh doanh của Công ty chịu 
áp lực từ sự biến động của thị trường tài chính 

quốc tế.

Để hạn chế những rủi ro tỷ giá, DOCAM 
thường xuyên theo dõi các biến động trên thị 
trường và từ đó kịp thời điều chỉnh chính sách 
và đưa ra các kế hoạch kinh doanh, thời điểm 
mua bán phù hợp. Bên cạnh đó, Công ty có 
chính sách dự trữ nguồn nguyên liệu hợp lý để 
cải thiện doanh thu và lơi nhuận.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM

• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

• Tổ chức và nhân sự

• Tình hình đầu tư thực hiện các dự án

• Tình hình tài chính

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

• Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội 

của Công ty
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM

CƠ CẤU SẢN LƯỢNG CƠ CẤU DOANH THU 

STT Sản phẩm kinh doanh TH 2020 TH 2021 Kế hoạch 
2021

% TH 
2021/2020

% TH/KH 
2021

1 Phân bón kinh doanh 30.845 29.790 29.960 96,58% 99,43%

2 Phân bón sản xuất 94 -   -   -   -

3 Nông sản, lúa giống 19.774 8.057 5.040 40,75% 159,86%

4 Thức ăn chăn nuôi 195 -   -   -   -

Tổng sản lượng 50.908 37.847 35.000 74,34% 108,13%

ĐVT: Tấn

STT Sản phẩm kinh doanh TH 2020 TH 2021 % TH 
2021/2020

Tỷ trọng 
2020

Tỷ trọng 
2021

1 Doanh thu phân bón 
kinh doanh 217.766 283.499 130,19% 66,76% 84,25%

2 Doanh thu nông sản 104.517 50.181 48,01% 32,04% 14,91%

3 Doanh thu thức ăn 
chăn nuôi 728 - - 0,22% -

4 Doanh thu hạt giống 440 305 69,32% 0,13% 0,09%

5 Doanh thu dịch vụ, khác 2.756 2.523 91,55% 0,84% 0,75%

Tổng doanh thu 326.207 336.508 103,16% 100% 100%

ĐVT: Triệu đồng

Mảng kinh doanh phân bón

Phân bón kinh doanh là nguồn phân bón do Công ty nhập khẩu trực tiếp hoặc mua nội địa và bán cho 
các khách hàng. Năm 2021, doanh thu mảng phân bón kinh doanh đạt 283,5 tỷ đồng, tăng 30,19%, so 
với năm 2020, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tổng doanh thu với 84,25%. Trong năm mặc dù 
sản lượng phân bón kinh doanh giảm nhẹ 3,42% nhưng giá phân bón tăng mạnh dẫn đến doanh thu 
tăng.

Mảng kinh doanh nông sản, lúa giống

Mặt hàng nông sản kinh doanh của DOCAM là khoai mì, chủ yếu do Công ty thu mua về bán lại. Việc 
kinh doanh bắp hạt nông sản không được thực hiện do ảnh hưởng của hậu dịch tả heo Châu Phi, 
ngành chăn nuôi biến động. Năm 2021, doanh thu nông sản kinh doanh của Công ty đạt 50,18 tỷ 
đồng, giảm 50,99% so với cùng kỳ, chiếm 14,91% cơ cấu tổng doanh thu.

Doanh thu hạt giống của DOCAM đạt 0,31 tỷ đồng, giảm 30,69% so với năm 2020 và chiếm tỷ trọng 
không đáng kể.

Mảng dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ chủ yếu là dịch vụ cho thuê kho xưởng đạt 2,52 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,45% 
so với năm 2020 và chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu tổng doanh thu.

Trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp 
và lan rộng, DOCAM không tránh khỏi những ảnh 
hưởng trước biến động kinh tế - xã hội. Kết thúc 
năm 2021, tổng sản lượng kinh doanh thực hiện 
DOCAM ghi nhận 37,85 nghìn tấn, giảm 27,66% 
so với cùng kỳ, vượt 8,13% kế hoạch đề ra. Trong 
đó, sản lượng phân bón kinh doanh đạt 29,79 
nghìn tấn, giảm nhẹ 3,42% so với 2020 và đạt 
99,43% kế hoạch. Phân bón sản xuất không có 
trong kế hoạch năm 2021 do phải ngưng hoạt 

động để thanh lý, bàn giao lại mặt bằng cho Nhà 
nước theo quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh 
Đồng Nai từ năm 2020. Sản lượng nông sản kinh 
doanh (khoai mì) đạt 8,06 nghìn tấn giảm 59,25% 
so với năm 2020, vượt 59,86% kế hoạch; sản 
lượng nông sản tiêu thụ năm 2021 giảm nhiều so 
với năm 2020 do giá cả biến động khó lường dễ 
gặp rủi ro trong kinh doanh, cộng thêm việc các 
nhà máy chế biến thức ăn thủy sản phải ngừng 
hoạt động do phòng chống dịch Covid-19.

Tính chung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 ghi nhận 336,51 tỷ đồng tăng 3,16% so 
với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu có xu hướng tăng tỷ trọng doanh thu phân bón kinh doanh 
và giảm tỷ trọng các mảng còn lại. Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 chủ yếu tập 
trung vào lĩnh vực thương mại phân bón và nông sản.

DOANH THU
336,51 tỷ đồng
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2021Ngày 17/12/2021, căn cứ vào tình hình kinh 
doanh thực tế, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết 
điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo 
đó, kế hoạch Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận 
sau thuế của của Công ty được thay đổi tăng lên 
lần lượt 7 tỷ đồng và 5,6 tỷ đồng.

Nhờ vào chiến lược kinh doanh đúng đắn, linh 
hoạt của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết của tập thể 

cán bộ công nhân viên, kết thúc năm 2021, các 
chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể, 
tổng sản lượng vượt 8,13% và doanh thu thuần 
vượt 39,7% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 
và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với kế hoạch 
điều chỉnh, vượt lần lượt 163,24% và 163%.

Không có

STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2021 KH 2021 KH 2021 
điều chỉnh (*)

% TH/KH 2021 
điều chỉnh

1 Tổng sản lượng Tấn 37.847 35.000 35.000 108,13%

2 Doanh thu thuần Tr.đồng 336.508 240.880 240.880 139,70%

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 18.427 3.900 7.000 263,24%

4 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 14.728 3.120 5.600 263,00%

(*): Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2021 được thông qua 
dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

STT Thành viên Chức vụ
Đại diện sở hữu Sở hữu cá nhân

Số lượng CP Tỷ lệ 
sở hữu

Số lượng 
CP

Tỷ lệ 
sở hữu

1 Cao Hùng Lai
Phó Chủ tịch HĐQT 
kiêm Phó Giám đốc

2.000.000 20% 31.500 0,32%

2 Ngô Huỳnh Minh Kế toán trưởng - - 10.000 0,1%
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ÔNG CAO HÙNG LAI

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc

• 07/1985 - 04/1994 : Chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty Cà phê Đồng Nai

• 05/1994 - 12/2004 : Chuyên viên, Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty Vật 
tư Nông nghiệp Đồng nai (DNNN)

• 01/2005 - 02/2010 : Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Vật tư 
Nông nghiệp Đồng Nai

• 03/2010 - nay : Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần 
Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

• 04/2014 - nay : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

Ngày sinh : 28/10/1963 

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác :

ÔNG NGÔ HUỲNH MINH

Kế toán trưởng

• 06/2003 - 03/2004 : Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Mắt Kính ChuanSheng

• 03/2004 - 03/2006 : Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Phước Thạnh

• 03/2006 - 11/2006 : Phụ trách Kế toán Công ty Xây dựng Hoàng Phúc Đạt

• 11/2006 - 03/2008 : Phụ trách Kế toán Công ty Y phục Doanh nhân

• 03/2008 - 04/2009 : Trợ  lý Kiểm toán Công ty Kiểm toán Vạn An

• 04/2009 - 02/2010 : Nhân viên Kế toán Công ty TNHH MTV Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

• 03/2010 - 03/2016 : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng 
Nai

• 04/2016 - 06/2020 : Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

• 08/2020 - nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

Ngày sinh : 24/08/1979 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác :
Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai sở hữu: 2.000.000 cổ phần, 
chiếm 20% VĐL

• Sở hữu cá nhân: 31.500 cổ phần, chiếm 0,32% VĐL

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác :
Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai sở hữu: 0 cổ phần

• Sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần, chiếm 0,1% VĐL
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SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ

A Theo trình độ 37 100%

1 Đại học và sau đại học 13 35,14%

2 Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 05 13,51%

3 Sơ cấp và công nhân kỹ thuật 02 5,40%

4 Lao động phổ thông 17 45,95%

B Theo tính chất công việc 37 100%

1 Lao động quản lý 04 10,81%

2 Lao động chuyên môn nghiệp vụ 07 18,92%

3 Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh 17 45,95%

4 Lao động thừa hành phục vụ 09 24,32%

C Theo giới tính 37 100%

1 Nữ 07 18,92%

2 Nam 30 81,08%

Tại thời điểm 31/12/2021

Cơ cấu lao động theo giới tính

Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn

Cơ cấu lao động theo tính chất hợp đồng lao động

81,08%

18,92%

35,14%

13,51%5,41%

45,95%

Đại học và sau đại học Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp và công nhân kỹ thuật Lao động phổ thông

10,81%

18,92%

45,95%

24,32%

Lao động quản lý Lao động chuyên môn nghiệp vụ

Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh Lao động thừa hành phục vụ

5,40%
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Môi trường công việc

Về lương, thưởng

Về phúc lợi, đãi ngộ

DOCAM luôn quan tâm, coi trọng để có được 
sự ủng hộ, cống hiến và hợp tác với người 
lao động thông qua sự quan tâm và tạo điều 
kiện cho mỗi cá nhân phát huy năng lực. 
Công ty luôn nỗ lực tạo môi trường làm việc 
thân thiện, gắn kết quan hệ giữa các nhân 
viên và xây dựng văn hóa hóa DOCAM.

DOCAM nỗ lực điều chỉnh lương của nhân viên một cách cạnh tranh so với các doanh nghiệp trong 
ngành và thị trường lao động giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó với Công ty. Công ty 
luôn đảm bảo người lao động được hưởng mức lương phù hợp với năng lực. Công ty xét nâng lương 
định kỳ cho người lao động kịp thời, chính xác, đúng quy định. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích 
của các các nhân hoặc tập thể trong thực hiện các sáng kiến cải tiến công việc, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao,…

Trong năm, Công ty không có hoạt động đầu tư dự án; Công không có Công ty con và Công ty liên kết.

Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến việc xây 
dựng chế độ chính sách phúc lợi hợp lý cho toàn 
thể cán bộ công nhân viên. Để đảm bảo sức khỏe 
cho người lao động, DOCAM đã lựa chọn đơn vị 
uy tín để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán 
bộ công nhân viên. Tất các người lao động trong 
Công ty đều được ký hợp đồng, được tham gia 
Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội,… Ngoài ra, Công 
ty còn mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người 
lao động. Công ty cũng đặc biệt chăm lo đến đời 
sống tinh thần của người lao động. DOCAM tạo 
điều kiện cho cán bộ công nhân viên được tham 
gia các phong trào văn hóa, thể thao, vui chơi 

giải trí, tặng hoa chúc mừng nhân dịp sinh nhật, 
Quốc tế Phụ nữ, tặng quà cho con cán bộ công 
nhân viên ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu,… 
Hàng năm Công ty đều cấp tiền trang phục cho 
toàn bộ người lao động nằm trong mức quy định 
của Bộ Tài chính. Trong năm 2021, Công ty và 
Công đoàn thống nhất không tổ chức cho người 
lao động đi tham quan nghỉ dưỡng như mọi năm 
để phòng chống dịch Covid- 2019 theo quy định 
của cơ quan chức năng. Với những chính sách đã 
thực hiện, Công ty thực sự mong muốn đem đến 
cho người lao động sự hài lòng và gắn bó lâu dài.

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Về đào tạo

Về tuyển dụng

Chất lượng nguồn lao động luôn đóng vai trò cực 
kỳ quan trọng trong việc duy trì ổn định hoạt động 
của DOCAM. Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là 
thu hút người lao động có năng lực vào làm việc, 
đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh. 
DOCAM luôn chủ động tìm kiếm và ưu tiên các ứng 
viên có năng lực, có chuyên môn cao nhằm góp 
phần giảm bớt chi phí đào tạo, nâng cao mặt bằng 
trình độ chung cho cán bộ công nhân viên.

Ý thức được con người là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động, là chìa khóa quyết định sự thành công của 
doanh nghiệp. Do vậy, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là hoạt động cần thiết đối với DOCAM. 
Hoạt động đào tạo được triển khai không chỉ nhằm mục đích giúp nhân viên nâng cao năng lực mà 
còn mang đến hành trang cho lộ trình phát triển nghề nghiệp cá nhân trong tương lai. Công ty luôn có 
những biện pháp khuyến khích việc chia sẻ kinh nghiệm giữa người lao động, đồng thời, tiến hành tổ 
chức các đợt đào tạo chuyên môn cho các nhân viên. Ngoài ra, DOCAM hỗ trợ chi phí cho nhân viên 
tham gia các khóa đào tạo liên quan đến công việc nhằm đào tạo, tái đào tạo theo yêu cầu công việc 
từng thời điểm.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % 2021/2020

1 Tổng giá trị tài sản 119.922 126.403 105,40%

2 Doanh thu thuần 326.027 336.508 103,21%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2.657 18.392 692,21%

4 Lợi nhuận khác 314 35 11,26%

5 Lợi nhuận trước thuế 2.971 18.427 620,22%

6 Lợi nhuận sau thuế 2.361 14.728 623,80%

7 Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL 3% 2,5% (*) 83,33%

Đơn vị tính: Triệu đồng

(*): Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL năm 2021 theo kế hoạch ban đầu dự kiến là từ 2,5% và sẽ được trình tại ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2022 xem xét quyết định.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 
với những biến thể mới, cản đà phục hồi kinh tế 
thế giới. Trong nước, nhờ chính sách kinh tế linh 
hoạt của Chính phủ, tổng sản lượng quốc nội 
(GDP) tăng 2,58% so với năm 2020. 

Trước những biến động kinh tế - xã hội, kết quả 
kinh doanh trong năm của DOCAM tăng trưởng 
vượt bậc so với những năm gần đây. Doanh thu 
thuần đạt 336,51 tỷ đồng, tăng 3,21% do giá nông 

sản và phân bón tăng cao. Lợi nhuận của Công ty 
chủ yếu đến từ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
phân bón và nông sản, đạt 18,42 tỷ đồng, tăng 
6,20 lần so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của 
DOCAM khởi sắc, đạt 14,72 tỷ đồng tăng mạnh 
6,2 lần so với cùng kỳ, xuất phát từ việc giá phân 
bón liên tục tăng cao dẫn đến hiệu quả kinh doanh 
thương mại của Công ty được cải thiện đáng kể.

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)

Lần 7,37 12,20

Hệ số thanh toán nhanh 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

Lần 4,67 7,49

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 13,34 8,11

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 15,40 8,83

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho 
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)

Vòng 5,61 6,63

Vòng quay tổng tài sản 
(Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)

Vòng 2,86 2,73

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,72 4,37

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 2,29 12,77

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 2,07 11,65

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

% 0,81 5,46
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Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số 
thanh toán nhanh vẫn bảo đảm bình 
thường trong năm 2021. Hệ số khả năng 
thanh toán nhanh gấp 7,49 lần cho thấy 
khả năng thanh toán nợ Công ty rất tốt.

Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho của Công 
ty tăng từ 5,61 vòng lên 6,63 vòng (# 55 
ngày/vòng) cho thấy công tác quản trị hàng 
tồn kho của DOCAM cải thiện. Giá trị hàng 
tồn kho của Công ty tại thời điểm cuối năm 
2021 là 48,223 tỷ đồng, so với cuối năm 
2020 tăng khoảng 11,75% nguyên nhân là 
do giá vốn hàng hóa năm 2021 tăng.

Công ty sử dụng chủ yếu vốn chủ sở hữu để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của 
mình. Công ty không có các khoản nợ dài hạn, nợ ngắn hạn chủ yếu là khoản nợ phải trả người bán 
ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác. Hệ số nợ phải trả so với 
nguồn vốn chiếm tỷ lệ thấp cho thấy khả năng độc lập về mặt tài chính của Công ty rất cao, do đó mức 
độ rủi ro tài chính từ những biến động trên thị trường tài chính là thấp. Vốn chủ sở hữu tăng 11,77% do 
khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh 4,39 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Trong năm, giá khoai mì, phân bón tăng cao và trữ lượng hàng tồn kho của Công ty còn nhiều nên 
mặc dù sản lượng giảm 25,66% so với cùng kỳ nhưng doanh thu thuần tăng 3,21% và lợi nhuận sau 
thuế của Công ty tăng vượt trội 6,2 lần so với năm 2020. Chính vì thế, các hệ số về khả năng sinh lời 
của DOCAM đều tăng mạnh:

 » Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần đạt 4,37%;

 » Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân 12,77%;

 » Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản bình quân đạt 11,65%;

 » Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên Doanh thu thuần đạt 5,46%.

ĐVT: Lần

ĐVT: Vòng

ĐVT: %

ĐVT: %

5,61

6,63

2,86 2,73

Năm 2020 Năm 2021

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

7,37

12,20

4,67

7,49

Năm 2020 Năm 2021

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

13,34

8,11

15,40

8,83

Năm 2020 Năm 2021

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

0,72

4,37

2,29

12,77

2,07

11,65

0,81

5,46

2020 2021

Hệ số LNST/DTT

Hệ số LNST/VCSH bình quân

Hệ số LNST/TTS bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ HĐ SXKD/ DTT
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CỔ PHẦN

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

CỔ NHÀ NƯỚC, ĐÔNG LỚN 

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Tổng số cổ phiếu đã phát hành  :
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :
- Số lượng cổ phiếu quỹ  :
Loại cổ phần     :
Mệnh giá cổ phần    :

10.000.000 cổ phiếu
10.000.000 cổ phiếu
0 cổ phiếu
Cổ phần phổ thông
10.000 đồng/cổ phần

STT Loại cổ đông Số cổ phần 
(cổ phần)

Giá trị 
(đồng)

Tỷ lệ sở hữu  
(%)

I Trong nước 9.999.800 99.998.000.000 99,998

1 Cá nhân 2.239.000 22.390.000.000 22,390

2 Tổ chức 7.760.800 77.608.000.000 77,608

II Nước ngoài 200 2.000.000 0,002

1 Cá nhân 200 2.000.000 0,002

2 Tổ chức - - -

Tổng cộng 10.000.000 100.000.000.000 100%

Tại thời điểm 01/12/2021

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49% (*)

(*): Theo thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam (VSD)

• Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai – Công ty TNHH MTV
• Số lượng cổ phần nắm giữ: 7.210.800 cổ phần
• Tỷ lệ sở hữu: 72,108%

Không có

Không có

Không có

  

TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường là tiền đề để DOCAM tồn tại và 
phát triển, công tác bảo vệ môi trường không chỉ 
chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty mà còn 
tác động đến môi trường sinh thái và sức khỏe 
cộng đồng. Trong những năm qua, DOCAM luôn 

chú trọng thực hiện nhiều biện pháp thiết thực để 
bảo vệ môi trường. Đồng thời, Công ty phổ biến 
rộng rãi chính sách bảo vệ môi trường đến toàn 
thể cán bộ công nhân viên để nâng cao nhận 
thức của mọi người.

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Trong quá trình kinh doanh, nguồn năng lượng 
mà Công ty trực tiếp sử dụng là điện năng phục 
vụ hoạt động quản lý tại văn phòng. Công ty luôn 
nỗ lực tiết kiệm năng lượng không chỉ giảm thiểu 
chi phí hoạt động mà còn giảm thiểu tác động 

lên môi trường xung quanh. DOCAM chủ động 
xây dựng định mức sử dụng nguồn năng lượng 
nhưng vẫn đạt hiệu quả kinh doanh. Trong năm 
2021, Công ty phải trả nhà cung cấp điện điện là 
131.127.656 đồng.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

DOCAM cam kết thực hiện đúng Pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong quá trình vận hành hoạt động 
kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật. Trong năm, DOCAM chưa có vi phạm 
liên quan đến môi trường.
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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

Sự phát triển dài lâu của DOCAM dựa trên nền 
tảng của một cộng đồng bền vững, ổn định và thị 
trường. Công ty cam kết tạo ra những giá trị cuộc 
sống trọn vẹn hơn thông qua các chương trình 
hỗ trợ và phát triển cộng đồng. Hàng năm, Công 
ty vận động nhân viên tham gia các hoạt động 

hỗ trợ xã hội như Hiến máu nhân đạo, đóng góp 
quỹ xóa đói giảm nghèo, đóng góp quỹ Vaccine 
Covid-29, quỹ phòng chống thiên tai,… Trong thời 
gian tới, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt 
động thiết thực, có ý nghĩa hơn nữa để đóng góp 
và sự phát triển của cộng đồng, xã hội.

Đối với người lao động, DOCAM từng bước nâng 
cao đời sống về vật chất và tinh thần. Với sự tăng 
trưởng trong nhiều năm qua, Công ty đã tạo rất 
nhiều công việc và thu nhập ổn định cho người 
lao động. Công  ty luôn có kế hoạch đào tạo nhân 
sự, nâng cao chất lượng quản trị, năng lực bán 
hàng,… DOCAM tiếp tục duy trì các chính sách 
nâng lương, thưởng thành tích, thăng chức,… qua 
năng suất lao động. Cơ hội thăng tiến của cán 
bộ công nhân viên được xác định rõ ràng, minh 
bạch.

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp, Ban lãnh đạo Công ty quyết liệt chỉ đạo người 
lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh, khối văn phòng Công ty 
chuyển sang làm việc trực tuyến trong giai đoạn 
giãn cách, một bộ phận khác làm theo phương 
thức “3 tại chỗ” để đảm bảo duy trì hoạt động sản 
xuất kinh doanh của công ty được liên tục, thông 
suốt, không bị đứt gãy ngay trong giai đoạn cao 
điểm phòng chống dịch bệnh…

Không có

Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Chính sách lao động

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người 
lao động (người)

54 48 40 33

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng)

6.478.513 6.136.000 7.198.000 11.121.000



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

• Đánh giá kết quả 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

• Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi 

trường và xã hội của Công ty
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NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI TRONG NĂM 2021

NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

 » DOCAM là doanh nghiệp hoạt động lâu năm 
trong ngành phân bón, nông sản, có uy tín, 
thương hiệu, tình hình tài chính lành mạnh;

 » Được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các 
cơ quan chức năng và Tổng Công ty Công 
nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (cổ đông lớn) 

đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt 
động của DOCAM;

 » Công ty được Ngân hàng TMCP Công Thương 
Việt Nam (VietinBank) Đồng Nai tạo điều kiện 
về vốn, hạn mức tín dụng thuận lợi để hoạt 
động kinh doanh.

Thuận lợi

Tình hình tài sản

Khó khăn

 » Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh 
hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của 
Công ty, hàng hóa bị hạn chế lưu thông trong 
thời gian thực hiện lệnh giãn cách;

 » Thị trường phân bón biến động khó lường, 
cạnh tranh không lành mạnh vẫn tiếp diễn; 
giá phân bón cao làm giảm nhu cầu sử 
dụng phân bón. Giá nông sản (khoai mì lát) 
diễn biến bất thường dễ gặp rủi ro trong kinh 
doanh, sản lượng tiêu thụ giảm mạnh do các 
nhà máy thủy sản phải ngừng sản xuất do 

phòng chống dịch Covid-19;

 » Chính sách quản lý ngành phân bón của các 
cơ quan chức năng chưa đồng bộ, thủ tục 
phức tạp;

 » Chi phí đầu vào của Công ty tăng đáng kể do 
tiền lương tăng, Bảo hiểm xã hội tăng, chi phí 
phòng chống dịch Covid-19 cao,…;

 » Quá trình đô thị hóa, diện tích đất trồng giảm, 
ảnh hưởng nhu cầu sử dụng phân bón.

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động kinh doanh của DOCAM gặp phải một 
số khó khăn. Nhờ vào nỗ lực phấn đấu, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân 
viên Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó:

 » Về kết quả kinh doanh năm 2021, cả doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều đạt và vượt nhiều so 
với kế hoạch;

 » Việc nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng được Công ty đặc biệt chú trọng quan tâm;

 » Duy trì được thị phần, tình hình tài chính lành mạnh;

 » Đời sống tinh thần và vật chất của người lao động được ổn định;

 » Thực hiện tốt các quy định tài chính đối với Nhà nước.

Chỉ tiêu 31/12/2020 31/12/2021 % (+/-) 
2021/2020

Tỷ trọng 
năm 2020

Tỷ trọng 
năm 2021 

Tài sản ngắn hạn 117.923 125.030 106,03% 98,33% 98,91%

Tài sản dài hạn 1.999 1.372 68,65% 1,67% 1,09%

Tổng tài sản 119.922 126.403 105,40% 100% 100%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tổng tài sản đến cuối năm 2021 ghi nhận 126,4 
tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. 
Nhìn chung, cơ cấu tài sản của Công ty không có 
sự biến động nhiều.

Tài sản ngắn hạn đạt 125,03 tỷ đồng, tăng 6,03% 
và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng tài sản 
với 98,91% phù hợp với hoạt động thương mại. 
Trong năm, Công ty đã giảm 23,83% các khoản 
đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân 

hàng để mua nguyên liệu vật liệu dẫn đến hàng 
tồn kho tăng 11,76%. Đồng thời, giá hàng hóa 
đầu ra tăng nên khoản phải thu của khách hàng 
tăng 3,27 lần.

Tài sản dài hạn đạt 1,37 tỷ đồng, duy trì ở mức tỷ 
trọng nhỏ 1,09% và giảm 31,25% so với cùng kỳ 
chủ yếu do khấu hao tài sản cố định và giảm chi 
phí phải trả dài hạn.

Tình hình tài sản
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Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu 31/12/2020 31/12/2021 % (+/-) 
2021/2020

Tỷ trọng 
năm 2020

Tỷ trọng 
năm 2021 

Nợ ngắn hạn 16.000 10.252 64,07% 100% 100%

Nợ dài hạn - - - - -

Tổng nợ phải trả 16.000 10.252 64,07% 100% 100%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Kết thúc năm 2021 nợ phải trả của Công ty là 10,25 tỷ đồng. DOCAM không có nợ dài hạn nên tổng 
nợ giảm 35,93% so với năm 2020 chủ yếu đến từ việc giảm nợ phải trả ngắn hạn. Tại thời điểm này, 
Công ty chỉ còn nợ phải trả trong kinh doanh như nợ phải trả người bán, người mua trả tiền trước, phải 
trả người lao động,…

Công ty tiếp tục thực hiện những cải tiến cơ cấu 
tổ chức, bộ máy quản lý. Công ty đã tiến hành rà 
soát, đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, chuẩn 
hóa lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của 
từng phòng ban. Công ty đã ban hành bổ sung 
đầy đủ các quy chế, quy trình và quy định nhằm 
nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức hoạt động 

kinh doanh. DOCAM tăng cường công tác quản 
lý, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. Công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ được Công ty đặc biệt 
quan tâm. Đồng thời, Công ty tìm hiểu rõ nhu cầu 
khách hàng để cải tiến các sản phẩm phân bón, 
phù hợp với tình hình mùa vụ và cây trồng, đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng kịp thời.

KẾ HOẠCH KINH DOANH

 » Phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo an toàn và sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn của Công ty;

 » Duy trì và phát triển việc kinh doanh thương mại phân bón, khai thác triệt để các mặt hàng phân 
bón Công ty có ưu thế;

 » Tiếp tục mua bán nông sản (khoai mì) song có điều chỉnh phương thức kinh doanh cho phù hợp 
với tình hình thực tế. Hình thức kinh doanh mì lát năm 2022 chủ yếu là mua tạm trữ để bán kỳ hạn 
cho các Nhà máy thức ăn chăn nuôi và kết hợp với hình thức mua ngay bán ngay khi có cơ hội; 

 » Đảm bảo tính minh bạch trong mọi thông tin liên quan đến Công ty;

 » Nâng cao chất lượng sản phẩm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên trong hoạt động kinh 
doanh (đặc biệt khâu bán hàng) để giữ uy tín và thương hiệu DOCAM;

 » Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cố gắng phấn đấu đạt hiệu quả kinh doanh;

 » Căn cứ và tình hình nội tại và những dự báo về thị trường, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch 
kinh doanh năm 2022 như sau:

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2022

1 Tổng sản lượng         Tấn 29.120

2 Doanh thu thuần         Tr.đồng 277.489

3 Lợi nhuận trước thuế         Tr.đồng 6.000

4 Lợi nhuận sau thuế         Tr.đồng 4.800

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

 » Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư khu thương mại dịch vụ/kho bãi tại Xí nghiệp Nông sản Long 
Khánh trên khu đất 1,7 ha thuộc thành phố long Khánh nhằm khai thác có hiệu quả hơn cơ sở vật 
chất của Công ty;

 » Khẩn trương xúc tiến việc tìm kiếm mặt bằng mới để chuẩn bị cho việc di dời trụ sở chính của Công 
ty ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai theo quyết định của cơ quan thẩm quyền. 
Nếu lựa chọn được địa điểm phù hợp, Công ty sẽ lập hồ sơ Báo cáo đề án đầu tư xây dựng văn 
phòng làm việc, nhà kho,… theo quy định hiện hành.

Không có
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ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI 
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Bảo vệ môi trường là vấn đề được thế giới quan tâm, dưới tác động tiêu cực do các hoạt động của con 
người đã làm khí hậu ngày càng trở nên khắc nghiệt. DOCAM không ngừng tìm kiếm các giải pháp 
kinh doanh cho định hướng duy trì sự cân bằng và thân thiện với môi trường. Công ty nỗ lực hành 
động để bảo vệ môi trường thông qua thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động, xây dựng môi trường 
làm việc xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức, chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu,…

Phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội là định hướng phát triển của 
DOCAM. Công ty không ngừng hợp tác tích cực với các cơ quan chính quyền, đối tác, người dân địa 
phương nhằm nâng cao nhận thức và cùng nhau chung tay phát triển cộng động và xây dựng cuộc 
sống hạnh phúc hơn. DOCAM luôn ý thức rằng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội là một trong 
những hoạt động thiết thực góp phần chia sẻ gánh nặng cho cộng động.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Con người không những là tài sản đáng quý của mỗi Công ty mà còn là tài sản của toàn xã hội. Vì 
vậy, DOCAM chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện chế độ đãi ngộ, phúc lợi cho 
người lao động. Chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với trình độ và cấp bậc nhằm đảm bảo 
nhân viên được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để có hiệu quả trong công việc. Công tác thi đua 
khen thưởng được thực hiện theo hướng đa dạng, khuyến khích tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt 

động của Công ty

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 

Ban Điều hành Công ty

• Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH

VỀ CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

Trên cơ sở các kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua, Hội đồng quản trị đã triển khai và hoàn thiện cơ bản các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Năm 2021, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh cao trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn 
do tác động của suy thoái toàn cầu. Đặc biệt, trong năm, Công ty phải vừa đảm bảo kinh doanh 
vừa chống dịch hiệu quả. Cụ thể:

 » Doanh thu thuần đạt 336,51 tỷ đồng, tăng 3,21% so với năm 2020;

 » Lợi nhuận sau thuế đạt 14,72 tỷ đồng tăng 623% so với năm 2020.

 » Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và nước sinh hoạt , tiết kiệm nguồn tài nguyên quốc gia;

 » Chấp hành đúng và đầy đủ các cam kết bảo về môi trường được phê duyệt;

 » Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ công nhân viên về bảo về môi trường và ứng phó biến 
đổi khí hậu, phát huy tinh thần sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tái sử dụng 
trong quá trình kinh doanh;

 » Liên tục hưởng ứng Ngày Môi trường thể giới, Giờ Trái đất, Ngày Nước sạch thế giới.

 » Năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban điều 
hành cùng toàn thể người lao động đã 
nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp trong 
kinh doanh nhằm khắc phục khó khăn và 
mang lại lợi nhuận cho Công ty, vốn được 
bảo toàn, tình hình tài chính hiện tại an 
toàn, ổn định.

 » Hội đồng quản trị Công ty luôn tuân thủ 
các quy định của Pháp luật hiện hành và 
các quy chế của Công ty, đồng thời chấp 
hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông. Hội đồng quản trị cũng đã ổn định 
bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực của 
Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị giao cho Ban điều 
hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 
hàng năm và các nhiệm cụ khác theo Nghị quyết 
của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. Dưới sự lãnh 
đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã có 
những định hướng, kế hoạch phát triển đúng đắn 
trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của 
Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban 

điều hành đã phát huy hết năng lực, tinh thần 
trách nhiệm, luôn đưa ra các giải pháp kịp thời, 
hiệu quả.

Ban điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao và tuân thủ tốt các quy định của Pháp luật, 
duy trì ổn định hoạt động của Công ty, tạo việc 
làm giúp đời sống người lao động được ổn định.

 » Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ 
các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất và đưa ra các quyết định đảm bảo 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

 » Tăng cường các giải pháp trong quản lý, điều hành như: cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất 
lượng dịch vụ khách hàng, phát triển khách hàng mới, xây dựng và nâng cao thương hiệu, tăng 
cường các giải pháp công nghệ thông tin,…;

 » Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có năng lực, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo 
kế cận cho Công ty;

 » Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đề ra các giải pháp tích cực trong 
hoạch định chiến lược của Công ty.

Nhận định năm 2022 là một năm cũng đầy khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 mới được kiểm soát một 
phần và DOCAM phải sẵn sàng bước vào tâm thế: vừa kinh doanh, vừa chống dịch. Hội đồng quản trị 
đưa ra các định hướng như sau:
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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 Giám đốc và Ban kiểm soát
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THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ Ghi chú

1 Phan Thị Anh Thy Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT chuyên trách

2 Cao Hùng Lai Phó chủ tịch HĐQT kiêm 
Phó giám đốc Thành viên HĐQT điều hành

3 Nguyễn Thị Kim Quy Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành

Bà PHAN THỊ ANH THY – Chủ tịch HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

• Đại diện cho Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai: 3.210.800 cổ phần, 
chiếm 32,11% VĐL;

• Cá nhân sở hữu: 10.700 cổ phần, chiếm 0,11% VĐL

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác: Không có

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

Bà NGUYỄN THỊ KIM QUY – Thành viên HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

• Đại diện cho Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai: 2.000.000 cổ phiếu, chiếm 
20% VĐL;

• Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

Không cóChức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

Ông CAO HÙNG LAI – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

• Đại diện cho Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai: 2.000.000 cổ phần, 
chiếm 20% VĐL;

• Cá nhân sở hữu: 31.500 cổ phần, chiếm 0,32% VĐL.

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

Không có

Không có

Không có

Không có

Không có

STT Thành viên Chức vụ Ngày 
bổ nhiệm

Ngày 
miễn nhiệm

1 Nguyễn Thị Kim Quy Thành viên HĐQT không điều hành 27/05/2021

2 Phan Phương Phúc Phú Thành viên HĐQT không điều hành 27/05/2021

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021, trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đều báo cáo tình hình thực 
hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch (kinh doanh nông sản, phân bón); việc triển khai 
thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; đề xuất các nội dung trình 
Hội đồng quản trị xem xét.

Ngoài người đại diện theo pháp luật của doanh 
nghiệp trực tiếp quản lý, điều hành Công ty, một 
thành viên trong Ban điều hành (Phó giám đốc) 
cũng đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị 
đều có báo cáo cụ thể phần việc được phân công 
trong các cuộc họp Hội đồng quản trị. Đối với một 
thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 
người đại diện phần vốn Công ty mẹ, chịu trách 
nhiệm cùng giám sát hoạt động của Ban điều 
hành để đảm bảo không đi lệch mục tiêu, định 
hướng phát triển của Công ty. Do đó, tất cả cá 
hoạt động của Ban điều hành được giám sát chặt 
chẽ để đảm bảo đúng quy định theo Luật Doanh 
nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



Báo cáo thường niên 202155 Báo cáo quản trị Công ty 56

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành 
tương ứng như sau:

CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Phan Thị Anh Thy Chủ tịch HĐQT 5/5 100%

2 Cao Hùng Lai Phó chủ tịch 
HĐQT 5/5 100%

3 Nguyễn Thị Kim 
Quy

Thành viên HĐQT 
không điều hành 4/5 80% Bổ nhiệm ngày 

27/05/201

4 Phan Phương Phúc 
Phú

Thành viên HĐQT 
không điều hành 1/5 20% Miễn nhiệm ngày 

27/05/201

Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung

Biên bản họp 
HĐQT Quý I 19/03/2021

Biên bản họp HĐQT Quý I/2021, nội dung:
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2020 đã 
kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận 2020 trình ĐHĐCĐ;
- Các giải pháp thực hiện Kế hoạch 2021;
- Báo cáo thực hiện SXKD quý I và dự kiến một số công việc quý 
II/2021;
- Thống nhất các nội dung chuẩn bị để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
2021;
- Các công việc khác thuộc thẩm quyền.

18/NQ-HĐQT 25/03/2021
Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:
- Ngày chốt danh sách: 19/04/2021;
- Ngày tổ chức Đại hội: tháng 05/2021.

Biên bản họp 
HĐQT Quý II 16/06/2021

Biên bản họp HĐTQ Quý II/2021, nội dung:
- Báo cáo ước thực hiện SXKD đến 30/06/2021;
- Một số công việc chủ yếu trong thời gian tới;
- Chốt dánh sách cổ đông để chia cổ tức;
- Về vay vốn tín dụng Ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh trong 
12 tháng;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

19/NQ-HĐQT 16/06/2021
Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng 
tiền năm 2020

20/NQ-HĐQT 16/06/2021
Nghị quyết về việc Phân bổ tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi 
người lao động năm 2020

Biên bản họp 
HĐQT 16/06/2021

Biên bản họp HĐQT Về vay vốn tín dụng Ngân hàng phục vụ sản xuất 
kinh doanh

21/NQ-HĐQT 11/09/2021
Nghị quyết về việc Vay tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Đồng 
Nai
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HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ 
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Không có

Số Nghị quyết/
Biên bản Ngày Nội dung

22/NQ-HĐQT 16/06/2021
Quyết định về việc Kiện toàn nhân sự Hội đồng xử lý tổn thất vật tư 
hàng hóa tồn kho, hàng hóa, tài sản trong quá trình sản xuất kinh 
doanh.

Biên bản họp 
HĐQT Quý III 11/09/2021

Biên bản họp Quý III, nội dung:
- Báo cáo ước thực hiện SXKD 9 tháng;                                                                  - 
Một số hoạt động SXKD chủ yếu trong quí IV;
- Thảo luận với BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2021.

Biên bản họp 
HĐQT
Quý IV

06/11/2021

Biên bản họp Quý IV, nội dung:
- Thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 
thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:
• Miễn nhiệm 1 Kiểm soát viên có Đơn từ  nhiệm và bầu bổ sung 1 

Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025;
• Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

24/NQ-HĐQT 06/11/2021

Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất kế hoạch tổ chức Lấy ý kiến 
cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định ĐHĐCĐ:
- Thời gian chốt danh sách CĐ: 29/11/2021;
- Thời gian tổ chức Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: dự kiến trong tháng 
12/2021.

Văn bản HĐQT 
Phiếu lấy ý kiến 

cổ đông
03/12/2021

Phiếu lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên 
(nhiệm kỳ 2020- 2025) và điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021

STT Thành viên Chức vụ

1 Đoàn Tuấn Anh Trưởng BKS

2 Nguyễn Thị Diệu Linh Thành viên BKS

3 Trương Nguyễn Ngọc Hòa Thành viên BKS

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM

STT Thành viên Chức vụ Ngày 
bổ nhiệm

Ngày 
miễn nhiệm

1 Phạm Châu Hoàng Sơn Thành viên BKS 17/12/2021

2 Nguyễn Thị Diệu Linh Thành viên BKS 17/12/2021
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CÁC CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên BKS Chức vụ Số buối họp 
BKS tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Đoàn Tuấn Anh Trưởng BKS 2/2 100%

2 Nguyễn Thị Diệu Linh Thành viên BKS 0/2 -
Được bổ nhiệm 

vào ngày 
17/12/2021

3 Trương Nguyễn Ngọc 
Hòa Thành viên BKS 2/2 100%

4 Phạm Châu Hoàng Sơn Thành viên BKS 2/2 100%

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

Ban kiểm soát đã tổ chức 2 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp được ban hành tương ứng 
như sau:

STT Số Biên bản Ngày Nội dung

1 01/BB-BKS 18/03/2021 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

2 02/BB-BKS 11/09/2021 Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021

Ban kiểm soát soạn thảo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành Quy chế hoạt động 
của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ 
phối hợp với Ban kiểm soát, thể hiện cụ thể như 
sau:

 » Các thông báo mời họp Hội đồng quản trị và 
tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên 
Ban kiểm soát cùng thời gian gửi đến các 
thành viên Hội đồng quản trị;

 » Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được 
gửi đến Ban kiểm soát đồng thời với thời điểm 
gửi Ban điều hành theo quy định tại Quy chế 
nội bộ về quản trị và Điều lệ Công ty;

 » Khi Ban kiểm soát đề xuất lưa chọn Kiểm toán 
độc lập cho năm tài chính 2021, Hội đồng 
quản trị đã phản hồi ý kiến theo quy định tại 
Quy chế nội bộ về quản trị và Điều lệ Công ty.

Đồng thời Ban kiểm soát cũng đã thực hiện đầy 
đủ trách nhiệm của Ban kiểm soát trong mối 
quan hệ đối với Hội đồng quản trị, thể hiện như 
sau:

 » Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản 
trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của 
Hội đồng quản trị trước khi báo cáo, kết luận 
và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021;

 » Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, nếu 
cần thiết, Ban kiểm soát đề nghị hoặc yêu cầu 
thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
tham dự và trả lời các vấn đề mà thành viên 
Ban kiểm soát quan tâm.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám 
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hoạt động khác của Ban kiểm soátHOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát hiện có 03 thành viên trong đó 
có 01 thành viên chuyên trách, đáp ứng cơ cấu 
theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong 
năm 2021, ngoài việc tham gia họp, giám sát việc 
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban 
kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với nội dung 
chính là thẩm định BCTC năm 2021. Đồng thời 
Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi, thảo 
luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng 
nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế 
hoạch công tác trong quá trình giám sát hoạt 
động Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đã 
tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm cụ 
được phân công.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát 

tình hình kinh doanh, tình hình tuân thủ Điều lệ 
tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông và việc tuân thủ các quy định Pháp 
luật.

Trong hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị: Ban kiểm 
soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội 
đồng quản trị và tham gia đóng góp ý kiến cho 
hoạt động của Công ty; qua đó cũng giúp công 
tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được 
thực hiện tốt hơn. Trước khi tiến hành các cuộc 
họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đều có 
thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành 
được biết và hỗ trợ trong việc bố trí nơi họp, cung 
cấp hồ sơ, chứng từ và nhân sự tham gia.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và 
cổ đông
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LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

STT Họ và tên Chức danh Tổng lương Tổng thù lao Thưởng

Hội đồng quản trị

1 Phan Thị Anh Thy Chủ tịch HĐQT 359.978.846          -  26.000.000

2 Cao Hùng Lai
Phó chủ tịch 
HĐQT kiêm Phó 
giám đốc

 -         40.500.000 -

3 Nguyễn Thị Kim Quy Thành viên 
HĐQT -      

21.000.000 -

4 Phan Phương Phúc Phú Thành viên 
HĐQT -            

10.000.000 -

Ban kiếm soát

1 Đoàn Tuấn Anh Trưởng BKS 161.498.077 - 13.500.000

2 Nguyễn Thị Diệu Linh Thành viên BKS - - -

3 Trương Nguyễn Ngọc 
Hòa Thành viên BKS - 21.500.000 -

4 Phạm Châu Hoàng Sơn Thành viên BKS - 15.500.000 -

Ban giám đốc

1 Cao Hùng Lai Phó giám đốc 245.119.231 - 17.500.000

2 Ngô Huỳnh Minh Kế toán trưởng 211.442.309 - 15.502.555

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 
NGƯỜI NỘI BỘ

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

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

Không có

Không có

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

Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định Pháp 
luật và quy định nội bộ về quản trị công ty. Công ty luôn xem xét các thông lệ tốt về quản trị công ty 
để đáp ứng sao cho phù hợp với doanh nghiệp và mang lại hiệu quả hoạt động.
Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế 
hoạt động của Ban kiểm soát đã được ban hành, điều chỉnh theo quy định của Pháp luật hiện hành. 
Năm 2021, DOCAM đã sửa đổi cho phù hợp với quy định mới của Pháp luật như Luật Doanh nghiệp, 
Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 96/2020/TT-BTC,…

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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