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Hải Phòng, ngày pLO tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 

(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi:
- ủy ban chứng khoán Nhà nước;
“ Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần DAP-Vinachem.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế 

Đình Vũ, Cát Hải, Phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.979368; Tax: 02253.979170,

Email: daphaiphong@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 1.461.099.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán: DDV.
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kỉểm soát và Tổng Giám đốc.

- về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

(bao gôm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức 
lấy ý kiến bàng văn bản)

STT Số Nghị 
quyết/Quyết định Ngày Nội dung

1 06/NQ-ĐHĐCĐ 22/4/2020

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 
2020; định hướng năm 2021;
- Thông qua BCTC 2021;
“ Thông qua Báo cáo của BKS;
- Thông qua Kế hqạch SXKD 2021;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội 
bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của 
HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua các đơn vị kiểm toán BCTC 2021;
- Thông qua thù lao 2020 và kế hoạch thù lao 2021;
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II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT Thành viên HĐQT

Chức vụ (thành viên 
HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều 
hành)

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

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch IIDQT, 
không điều hành 26/6/2020 -

2 Ông VQ Văn Bằng Thành viên HDQT 26/6/2020 -

3 Ông Lê Ngọc Nhân Thành viên HĐQT 26/6/2020 -

4 Ông Nguyễn Văn Hạnh Thành viên HĐQT 
không điều hành 26/6/2020 -

5 Bà Nguyễn Thị Mai
Thành viên HĐQT 
độc lập, không điều 

hành
26/6/2020 -

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT Thành viên HĐQT

Số buổi họp 
HĐQT tham dự 
hoặc ủy quyền 

tham dự

Tỷ lệ tham dự họp Lý do không 
tham dự họp

1 Ông Nguyễn Tuấn Dũng 04 100%

2 Ông Vũ Văn Bằng 04 100%

3 Ông Lê Ngọc Nhân 04 100%

4 Ồng Nguyễn Văn Hạnh 04 100%

5 Bà Nguyễn Thị Mai 04 100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối vói Ban Tổng Giám đốc:
Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản 

trị doanh nghiệp, tăng cường công tác sản xuất và tiêu thụ; thường xuyên giám sát tiết 
giảm các chi phí quản lý, tiêu hao định mức nguyên nhiên vật liệu; chỉ đạo Ban Tổng 
giám đốc xem xét, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các 
quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định mới của Luật Doanh 
nghiệp để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nhằm tạo ra sự minh bạch 
trong thực hiện, phát huy hiệu quả và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện 
hành. Các mặt hoạt động SXKD, phương án quản trị chi phí, giá thành, giá bán sản 
phẩm của Công ty luôn được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, tổ chức các cuộc họp 
định kỳ hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để tháo gỡ kịp thời các 



vướng mắc phát sinh đặc biệt là công tác tiêu thụ sản phẩm, vấn đề bảo vệ môi trường, 
tiền lương cho người lao động và các nội dung công việc thuộc thấm quyền của HĐQT 
Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ 
quản lý khác trong việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các 
quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc 
điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị 
của Ban điều hành.

Hội đồng quản trị đã ban hành danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của 
Công ty giai đoạn 2021 -2026; bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):
Hội đồng quản trị không có tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

I Các Nghị 
quyết:

1 01/NQ-HĐQT 03/02/2021
Kết quả SXKD, ĐTXD quý ĨV/2020 và cả 
năm 2020; Kế hoạch SXKD quý 1/202ỉ;
Kế hoạch ĐTXD năm 2021

100%

2 02/NQ-HĐQT 01/3/2021
Thông qua ngày đăng ký cuối cùng đế ỉập 
danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường 
niên 2021

100%

3 03/NQ-HĐQT 10/3/2021 Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp 
bảo đảm tại Ngân hàng 100%

4 04/NQ-HĐQT 31/3/2021
Thông qua chương trình, nội dung và hồ 
sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 
2021

100%

5 05/NQ-HĐQT 10/02/2021 Kết quả SXKD quý 1/2021 và kế hoạch 
SXKD quý 11/2021 100%

6 07/NQ-HĐQT 22/4/2021 Thông qua chủ trương, kế hoạch thực hiện 
quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 100%

7 08/NQ-HĐQT 11/6/2021 Bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc 
Công ty 100%

II Các Quyết 
định:

1 05/QĐ-DAP 11/01/2021 Phê duyệt KHĐT mua vỏ bao 100%

2 06/QĐ-DAP 11/01/2021 Phê duyệt KHĐT mua 660 tấn dầu vỏ hạt 
điều 100%

3 15A/QĐ-DAP 12/01/2021 Phê duyệt KHĐT mua axit sunfuric 100%



STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

4 97/QĐ-DAP 01/02/2021 Phê duyệt KHĐT mua lưu huỳnh 100%

5 99/QĐ-DAP 03/02/2021 Giao Kế hoạch SXKD quý 1/2021 100%

6 100/QĐ-DAP 03/02/2021 Kế hoạch ĐTXD năm 2021 100%

7 103/QĐ-DAP 09/02/2021 Phê duyệt điều chỉnh KHĐT mua lưu 
huỳnh 100%

8 106A/QĐ-DAP 22/02/2021 Phê duyệt KHDT mua amoniac lỏng 100%

9 117/QĐ-DAP 03/03/2021 Phê duyệt KHĐT tạo màu đen, màu xanh 
và phủ bọc, khử bọt 100%

10 118/QĐ-DAP 03/03/2021 Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 
2020 100%

11 124/QĐ-DAP 08/03/2021
Ban hành kế hoạch triển khai rà soát, xây 
dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý 
của Công ty

100%

12 157/QĐ-DAP 29/03/2021 Phê duyệt KHĐT mua lưu huỳnh 100%

13 164/QĐ-DAP 31/03/2021 Phê duyệt định mức tiêu hao NNVL, nàng 
lượng 2021 100%

14 179/QĐ-DAP 09/04/2021 Phê duyệt điều chỉnh KHĐT mua ỉưu 
huỳnh 100%

15 180/QĐ-DAP 16/04/2021 Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông 100%

16 182/QĐ-DAP 16/04/2021 Phê duyệt KHĐT mua 45.000 tấn quặng 
apatit 100%

17 186/QĐ-DAP 22/04/2021 Giao Kế hoạch SXKD quý 11/2021 100%

18 187/QĐ-DAP 22/04/2021 Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở 100%

19 195/QĐ-DAP 29/04/2021 Phê duyệt KHĐT mua cụm thiết bị trao 
đổi nhiệt cho nồi hơi nhiệt thừa 100%

20 199/QĐ-DAP 07/05/2021 Phê duyệt KH sử dụng lao động 2021 100%

21 220/QĐ-DAP 12/05/2021 Thành lập Tổ thẩm định dự án ĐTXD 100%

22 233/QĐ-DAP 21/05/2021 Ban hành Quy chế về báo cáo và công bố 
thông tin 100%

23 235/QĐ-DAP 24/05/2021 Danh sách Quy hoạch cán bộ giai đoạn 
2021-2026 100%



HI. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2021):

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

24 239/QĐ-DAP 28/05/2021 Sửa đổi, bổ sung thang bảng lương, phụ 
cấp của Công ty 100%

25 246/QĐ-DAP 04/06/2021 Phê duyệt KHĐT mua axit sunfuric 100%

26 247/QĐ-DAP 08/06/2021 Phê duyệt KQ chào giá cung cấp dịch vụ 
kiểm toán BCTC2021 100%

27 268/QĐ-DAP 11/06/2021 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty 100%

28 299/ỌĐ-DAP 11/06/2021 Chuyển xếp lương cho ông Vũ Văn Bằng 100%

29 300/QĐ-DAP 11/06/2021 Chuyển xếp lương cho ông Bùi Đăng 
Duẩn 100%

30 301/QĐ-DAP 11/06/2021 Chuyển xếp lương cho ông Lê Ngọc Nhân 100%

31 302/QĐ-DAP 11/06/2021 Chuyển xếp lương cho ông Hà Trung Kiên 100%

32 303/QĐ-DAP 14/06/2021 Phê duyột KĨIDT mua vỏ bao 100%

33 313/QĐ-DAP 17/06/2021 Phê duyệt KHĐT mua lưu huỳnh 100%

34 329/QĐ-DAP 25/06/2021 Phê duyệt kế hoạch chi phí quảng cáo, tiếp 
thị và công tác thị trường năm 2021 100%

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

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không 
còn là thành viên BKS Trình độ chuyên môn

1 Ông Hà Trung Kiên Trưởng Ban 
Kiểm soát 26/6/2020

Cử nhân kinh tế, Cử 
nhân Quản trị Tài chính 

- Kế toán

2 Bà Nguyễn Thị Xuân 
Quyên

Thành viên 
Ban Kiểm 

soát
26/6/2020 Cử nhân kinh tế

3 Bà Vương Thị Hải Yến
Thành viên 
Ban Kiểm 

soát

_

26/6/2020 Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT Thành viên BKS Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Tỷ lệ biểu 
quyết

Lý do không 
tham dự họp

1 Ồng Hà Trung Kiên 01 100% 100%

2 Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên 01 100% 100%

4 Bà Vương Thị Hải Yến 01 100% 100%



3. Hoạt động giám sát của BKS:
Ban Kiểm soát đã kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện, ban 

hành các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty gồm một số quy chế ban hành lại phù họp 
với quy định của Nhà nước; xem xét, sửa đổi bổ sung Điều lộ và Quy chế nội bộ về 
quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ban hành.

Các văn bản gửi cho HĐQT Công ty và các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT đều 
được gửỉ đến Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời; các Văn bản láy ý kiến các thành viên 
HĐQT đều được gửi đến Ban Kiểm soát cùng thời điểm gửi cho các thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát thường xuyến kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành 
theo nghị quyet Đại hội dồng cố đông, các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT; Điều lệ, 
các quy định khác của Công ty và pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được mục tiêu đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất cú ỷ kiến khiếu 
nại hay tố cáo bằng văn bản nào của các cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối vói hoạt động của HĐQT, Ban Tồng 
Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiếm soát với tư cách là một bộ phận trong CƯ cấu tổ chức quản lý cúa Công 
ty, làm việc theo nguyên tắc bình đẳng, độc lập nhưng luôn luôn phối họp chặt chẽ với 
HĐQT, được HĐQT hỗ trợ trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình nên các nhiệm 
vụ của Ban Kiểm soát đều hoàn thành.

Ban kiểm soát được mời và tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ của HĐQT trong 
6 tháng đầu năm 2021. Ban kiểm soát đã trực tiếp đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp 
và bằng văn bản, báo cáo khi có văn bản xin ý kiến của HĐQT. Các ý kiến của Ban 
Kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc giải trình bổ sung, làm rõ và tiếp thu 
để thể hiện trong các Nghị quyết, quyết định và văn bản chỉ đạo, điều hành.

Trong quá trình làm việc với Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 
khác Ban Kiểm soát luôn giữ vững tính độc lập, khách quan và đã nhận được sự họp tác 
chặt chẽ trên tinh thần vì lợi ích chung của Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính quý được gửi đầy đủ và kịp thời cho 
Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Ban điều hành:

STT Thành viên Ban điều 
hành

Ngày tháng năm 
sinh Trình độ chuyên môn

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban 

điều hành

1 Ông Vũ Văn Bằng 06/3/1969
Kỹ sư cồng nghệ hóa 
học; Thạc sĩ quản trị 

kinh doanh

Bổ nhiệm giữ chức vụ 
Tổng giám đốc ngày 

15/12/2020



V. Kế toán trưởng/ Phụ trách Kế toán:

STT Thành viên Ban điều 
hành

Ngày tháng năm 
sinh Trình độ chuyên môn

Ngày bố nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban 

điều hành

2 Ông Bùi Đăng Duẩn 18/9/1962
Kỹ sư xây dựng; 

Thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh

Bổ nhiệm lại Phó 
Tổng giám đốc ngày 

10/02/2020

3 Ông Lê Ngọc Nhân 01/11/1970 Kỹ sư công nghệ hóa 
học; Cử nhân kinh tế

Bồ nhiệm giữ chức vụ 
Phó Tổng giám đốc 

ngày 23/3/2020

4 Ông Nguyễn Ngọc Son 25/3/1979 Cỉr nhân Hóa vô cơ
Bồ nhiệm giữ chức VỊI 

Phó Tổng giám đốc 
ngày 11/6/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Họ và tên Ngày tháng năm 
sinh

Trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm

Bà Lê Thị Lliền 26/7/1981 Cử nhân quản trị kinh doanh 
(chuyên ngành kế toán) 01/01/2017

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo 
quy định về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về người có ỉiên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 
người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:
Chỉ tiết tạỉ Phụ lục kèm theo

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công 
ty với cô đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Chỉ tiết tại Phụ lục kèm theo

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

Chỉ tiết tại Phụ lục kèm theo

4. Giao dịch giữa công ty vói các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập 
hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên



HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
người quản lý khác:

Chỉ tiết tại Phụ lục kèm theo

VIIL Giao dịch cổ phiếu của ngiròi nội bộ và ngiĩờỉ lỉên quan của ngưòi nội 
bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

So liệu căn cứ theo Báo cáo kết quả giao dịch của ngườỉ nội bộ và người có ỉỉên quan 
gửi đến Công ty.

I

1. Danh sách người nội bộ và người có Hôn quan của người nội bộ

Chi tiết tại Phụ lục kềm theo

2. Giao dịch cúa người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Chỉ tiết tại Phụ lục kèm theo

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:
Không có

Nưi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, TK.



PHỤ LỤC BÁO CÁq QUẢN TRỊ CÔNG TY 
6 tháng đầu năm 2021

(Kèm theo Báo cáo số Afyh /BC-DAP ngàyl&tháng 7 năm 2021)

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY: 
1. Danh sách về ngườỉ có liên quan của Công ty:

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 
cấpNSH

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu lè 
người có 
liên qjan

Thời điểm 
không 
còn là 

người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

1 Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT 26/6/2020 -

2 Vũ Văn Bằng Thành viên HĐQT; 
TGĐ Công ty 19/12./20K -

3 Lê Ngọc Nhân Thành viên HĐQT; 
Phó TGĐ Công ty 23/3/2020 -

4 Nguyễn Văn Hạnh Thành viên HĐQT 26/6/2020 -

5 Nguyễn Thị Mai Thành viên HĐQT 26/6/2020 -

6 Hà Trung Kiên Trưởng Ban Kiểm soát 25/4/2019



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

'nếu có)

Chức vụ tại công tỵ 
(nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 
cấp NSH

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không 
còn là 

người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

7
Nguyễn Thị Xuân 
Quyên

Thành viên Ban Kiểm 
soát 19/12/2014 -

8 Vương Thị Hải Yen
Thành viên Ban Kiểm 

soát 26/6/2020 -

9 Bùi Đăng Duẩn Phó Tông giám đốc 
Công ty 19/12/2014 -

10 Nguyễn Ngọc Sơn Phó Tổng giám đốc 
Công ty 11/6/2021

11 Lê Thị Hiền
Phó phòng, điều hànn 

phóng Kế toán Tài 
chính

01/01/2017 -

12 Nguyễn Hoàng Trung
Thư ty Công ty; 

Người được ủy quyền 
công bố thông tin

19/12/2014 -

2. Giao <ỉ|ch giữa cÔESg ty vói người có Ỉiêỉi quaĩỉ cửa công ty; hoặc giữa công ty vói cổ đông lởĩỉ, ngưòi nội bộ, ngưòi có ỉiên quan của 
người nội bộ:

STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên quan với 
công ty

Sồ Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty

Số Nghị quyết/Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch

Ghi 
chú

Không Không Không Không Không Không Không



3. Giao dịch giữa ngưòi nội bộ công ty, ngưòi có liên quan của ngưòi nội bộ với công tỵ con, công ty do công ty nắm quyền kiềm soát:

Stt

. ir__ __Ỉ2________ LC2---------

Người thực hiện 
giao dịch

• • C? •/ 7

Quan hệ với 
người nội bộ

Chức vụ tại 
CTNY ’

SỐCMND/HỘ 
chiếu, ngày cấp, 

nod cấp

p-l___t____

Địa chỉ

Tên công ty con, 
công ty do 
CTNYnắm 

quyền kiểm soát

■fc> '■J

Thời điểm giao 
dịch

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch
Ghi chú

Không Không Không Không Không Không Không Không

4. Giao dịch giữa Công ty vói các đổi tượng khác:
4.1. Giao dịch giữa Công ty CP DAP-Vinachem với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản 
lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Không.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát. Tổng Giám đốc và người 
quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Như đã bảo cảo trên đây.
43. Các giao, dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại ỉợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:

Không
vin. GIAO DỊCH CÔ PHIÊU CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ (báo cảo 6 tháng đầu năm 2021):
(Sổ liệu căn cứ theo Báo cáo kết quả giữa dịch của người nội bệ và người có liên quan gửi đến Công ty)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chững 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại công ty 
(nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ
Ghi chú

1 Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0%



STT Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khcán (nếu 

có)

Chức vụ tại công ty 
(nếu cc)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 
câp, nod câp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

nn 'Ll A 1. _Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ
Ghi chú

Những người có liên quan 
đến ông Nguyễn Tuấn Dũng 0 0%

2 Vũ Văn Bằng Thành viên EĐQT; 
TGĐ Công ty 2.100 0,0014%

Những người cỏ liên quan 
đến ông Vũ Văn Bằng 0 0%

3 Lê Ngọc Nhân Thành viên HĐQT, Phó 
TGĐ Công ty 6QQ 0,00041%

Những người có liền quan 
đến ông Lê Ngọc Nhân 0 0%

4 Nguyễn Văn Hạnh Thành viên HĐQT 0 0%

Những người có liên quan 
đến ông Nguyễn Văn Hạnh 0 0%

5 Nguyễn Thị Mai Thành viên HĐQT 0 0%

Những người có liên quan 
đến bà Nguyễn Thị Mai 0 0%

6 Hà Trung Kiên Trưởng Ban Kiểm soát 0 0%

Những người có liên quan 
đến ông Hà Trung Kiên 0 0%



STT Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại công ty 
(nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngay 
cấp, noi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ
Ghi chú

7 Nguyễn Thị Xuân Quyên
Thành viên Ban Kiểm 

soát 0 0%

Những người có liên quan 
đến bà Nguyễn Thị Xuân 
Quyên

0 0%

8 Vương Thị Hải Yến Thành viên Ban Kiểm 
soát 2.800 0,0019%

Những người cỏ liên quan 
đến bà Vương Thị Hải Yen 0 0%

9 Bùi Đăng Duẩn Phó Tổng giám đốc 
Công ty 4.700 0,003%

10 Nguyễn Ngọc Sơn Phó Tổng giám đốc 
Công ty 0 0%

Những người có liên quan 
đến ông Nguyễn Ngọc Sơn ũ 0%

11 Lê Thị Hiền Phó phòng, điều hành 
phòng KTTC 0 0%

12 Nguyễn Hoàng Trung
Thư ký Công ty; Người 
được ủy quyền công bố 

thông tin
0 0%

12.1 Nguyễn Thùy Liên Nhân viên 4.500 0,003% Vợ

12.2 Những người có liên quan 
khác 0 0%



2. Giao dịch của ĩigưòi nội bộ và người có liên quan đối vói cổ phiếu của công ty:

STT Người thực hiện giao 
dịch Quan hệ với người nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...)Số cồ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Công ty CP Mua bán 
nợ Thế hệ mởi Nguyễn Văn Hạnh 10.000.000 6,84% 0 0% Giảm do bán
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