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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NAM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

1. Tình hình chung:

Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát, làm chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. 
Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát năm 2021 với quy mô lớn, tốc độ lây lan nhanh đã 
gây một số ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người lao động và hoạt động SXKD 
của Công ty.

Từ giữa tháng 8/2021 đển đau tháng 3 năm nay, việc cung cấp quặng apatit tuyển 
không ổn định, lượng quặng về luôn thiếu so với nhu cầu sàn xuất của Công ty. Công ty 
phải điều chinh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình cấp quặng, kết họp với tăng 
cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị và vệ sinh môi trường.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tuân thủ thực hiện 
nghiêm túc nhất các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng; 
đảm bảo sắp xếp đầy đủ công ăn, việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; chủ 
động tìm kiếm thêm nguồn cung cấp nguyên liệu hợp pháp khác,; xây dựng và triển khai 
các phương án sản xuất phù hợp trong bối cảnh tình hình mới, duy trì cân đổi giữa sản 
xuất và tiêu thụ; tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp triệt để tiết giảm các chi phí 
sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả sử dụng vốn; thường xuyên bám sát diễn biến thị 
trường, linh hoạt điều chình giá bán trong nước và xuất khẩu.

2. Các kết quả đạt được:

2.1. Hoàn thiện cơ cẩu tổ chức, thể chế quản lý:

- Hội đồng quàn trị Công ty đã tập trung hoàn thiện, trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và 
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù họp với quy định của pháp luật hiện hành; sửa 
đổi, bổ sung 04 quy chế: quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế 
dân chủ ở cơ sở và quy chế công bổ thông tin; Chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng 
và sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định theo thẩm quyền để tạo minh bạch, rõ ràng, 
thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành.

- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách về sàn xuất, an toàn và môi trường.
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- Chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội ưong Công ty hoạt động 
ổn định để cùng tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty phát huy được sức 
mạnh tập thể, đoàn kết, gắn bó, sáng tạo trong lao động giúp Công ty ổn định trong sàn 
xuất kinh doanh.

2.2. Kết quả thực hiện một sổ chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

- Ket quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2021 như sau:

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

TT □ti tiêu Đon vị 
tính

Kế hoạch 2021 
đã được 

ĐHĐCĐ 
thuòngniên 

2021 thông qua

Thục hiện năm 
2021

Tỳlệ(%)

TH2021 
so với năn 

2020

TH2020 
so với kế 
hoạch

1 Giá tộ SXCN theo giá thực tế Tỷđồng 2.461,48 294257 174,8 119,5

2 Sàn lưọngDAP sàn xuất Tấn 252000 252.668 121,8 100,3

3 Sản lưụng DAP tiêu thụ Tan 252.000 247.981 107,1 98,4

4 Tống doanh thu thuần Tỷđồng 2479,54 2.89622 153,1 116,8

5 Lựi nhuận thực hiên Tỳđồng 68,00 190,92 603,9 280,7

- HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2021. Trình tự tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đúng quy định.

- HĐQT đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2021 sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quàn trị Công ty; đã ban 
hành, sửa đổi, bổ sung 04 Quy chể và đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền 
hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định để Ban 
điều hành triển khai thực hiện.

- Trong những tháng đầu năm 2021, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ và đột 
xuất để xem xét, giải quyết về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý Công ty và giải 
quyết kịp thời những vẩn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, kiểm tra, giám sát tình hình 
hoạt động SXKD của Công ty, vay vốn tại các ngân hàng. Các phiên họp của HĐQT đều 
triệu tập 100% các thành viên HĐQT tham gia, tỷ lệ dự họp cao. Các phiên họp HĐQT 
đều được tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao. 
Các kiến nghị của Tổng giám đốc đều được HĐQT xem xét, giải quyết trực tiếp tại các 
cuộc họp HĐQT hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bàng văn bản (đều có gửi 
đồng thời cho các Kiểm soát viên) theo đúng trình tự, đúng quy định.

Đến những tháng cuối năm 2021, do dịch Covid-19 lan rộng ra nhiều tình thành 
nên HĐQT tăng cường làm việc trực tuyến, giải quyết kịp thời những nội dung thuộc 
thẩm quyền của HĐQT để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
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Các phiên họp HĐQT đều mời tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham gia. Tất 
cả các phiên họp liên quan đến hoạt động SXKD đều được tổ chức mở rộng, HDQT mời 
các thành viên Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng cùng tham dự để tham khảo ý 
kiến, bồ sung thông tin đâm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, chính 
xác, đạt sự đồng thuận cao và tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hom, kịp 
thời theo biến động thị trường.

- Ngoài ra, HĐQT và các thành viên hội đồng đã tích cực tham gia cùng với Ban 
điều hành chỉ đạo các đom vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết trên tất 
cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, giải quyết các vướng mắc phát sinh, nhất là công 
tác chuẩn bị nguyên liệu, công tác phát triển thị trường, quàn trị doanh nghiệp vả đầu tư 
xây dựng, sửa chữa lớn.

* Lương, thưởng, thù lao, các. khoăn lợi ích cửa thành viên HĐQT năm 2021:

STT • Họvàtên Chúcvụ
Tiền thù 
laứhăm 

(Tr.đồng)

Tiềnlưong 
(Trdồng)

lìềnthuỏng 
(Tr.đồng)

Tồngcộng 
(Tr.đồng)

1 Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT 60,000 - 36,700 96,700

2 Vũ Văn Bằng TVHĐỢT- 
Tồng Gián dốc 48,000 574,762 36,700 659,462

3 Lê Ngọc Nhân
TV.HĐỢT- 

Phó Tổng giám đốc 48,000 518309 36,700 603209

4 Nguyễn Thị Mai ĨV.HĐQT 48,000 - 36,700 84,700

5 Nguyễn Văn ITạnli TV.HĐQT 48,000 - 36,700 84,700

Tổng cộng 252,000 1.093271 183300 1.528,771

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT đánh giá Ban điều hành trong các năm 2021 đã thực hiện tốt nội dung sau:

- Thường xuyên bám sát các định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt để điều hành, 
thực hiện tốt các giải pháp tiết giảm định mức tiêu hao một số nguyên vật liệu chính.

- Chủ động, linh hoạt chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nguyên liệu để phục vụ sản xuất.

- Chủ động bám sát diễn biến thị trường để đề xuất và thực hiện điều chỉnh giá, các 
chính sách hỗ trợ tiêu thụ, tăng được hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Cân đối sàn xuất hợp lý trong bối cảnh thiếu hụt nguồn quặng apatit; phù hợp với 
tình hình tiêu thụ để không gây tồn kho sản phẩm cao.

- Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-I9; chủ động xây 
dựng các phương án thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả vừa duy trì các 
hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường; chi hỗ trợ kịp thời cho người lao động 
phòng, chống dịch.
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- Đã nghiêm túc và thực hiện tốt phương án quản trị chi phí do HĐQT ban hành; 
khống chế tồn kho sản phẩm DAP và các nguyên liệu chính, tồn kho vật tư kỹ thuật ờ 

mức hợp lý.
- Chủ động thực hiện các giải pháp giữ ổn định chất lượng sản phẩm về hàm lượng 

dinh dưỡng, màu sắc đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Chủ động xây dựng hoàn thiện, đề nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế quản trị 
nội bộ trình HĐQT ban hành; Quyết định ban hành thêm nhiều quy trình, quy định áp 
dụng thống nhất ứong Công ty, chủ yếu là về tăng cường công tác quản trị, chấp hành 
nội quy, quy định nội bộ; Đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức và cán bộ của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác môi trường, tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc các quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường, ưong năm không có sự cổ nào về môi trường. Đã có 
nhiều sự hợp tàc với đối tảc để đẩy nhanh nghiên cứu chế biến, xừ lý bã thạch cao PG 
thành vật liệu san lấp, cốt nền đường và vật liệu xây dựng.

- Đã chủ động thực hiện sửa chữa lớn nhiều thiết bị, hạng mục quan trọng trong 
dây chuyền để giữ ổn định sản xuất; thường xuyên rà soát tình trạng vận hành của máy 
móc thiết bị để sửa chữa, khắc phục, thay the kịp thời. Trong năm đã đảm bào an toàn 
cho hệ thông máy móc thiết bị và con người.

rv. cô TỨC:

Mặc dù năm 2021, Công ty có lợi nhuận nhưng chưa hết số lỗ luỹ kế (vẫn còn - 
10,55 tỷ đồng) nên không chi co tức.

V . KÉ HOẠCH SXKD NĂM 2022:

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2021, căn cứ vào tình 
hình thực tế hiện nay, HĐQT đề xuất kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty với các chỉ 
tiêu chính như sau:

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, cần kiên quyết thực hiện các giải 
pháp sau đây:

TT Chi’tiêu ĐVT Ke hoạch năni 2022
Tỳlệ% 

Sovớithivchiậi 
năm2021

1 Giá trị SXCN theo giá thực tế Tỳ đồng 2.972,01 101,0

2 Sàn luọngDAP sản xuất Tan 256.000 1013

3 Sản lưụng DAP tiêti thụ Tấn 256.000 103,2

4 Tổng doanh thu thuần Tỷdồng 3.025,74 104,5

5 Lợi nhuận truóc thuế Tỳ đồng 203,00 106,3

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt 
chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức 
năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt 
hoạt động của Công ty.
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- Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý, sửa đổi, bổ sung các quy chế quàn trị nội bộ 
theo quy định của pháp luật hiện hành để tạo hành lang pháp lý và thuận lợi trong hoạt 
động SXKJD.

- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh 
tốt, ưu tiên tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất 
để giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn hệ thống máy mỏc, thiết bị và con người; 
tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường.

- Chủ động chuẩn bị đủ nguyên liệu để sản xuất.

- Bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều chinh giá bán sản phẩm.

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng chống đại dịch Covid-19 cùa các cơ 
quan y tế và địa phương.

- Tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động. Thường xuyên 
chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV; cỏ chính sách giữ được người có 
trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, thực trạng công tác quản lý 
kinh doanh cùa Công ty trong năm 2021 và kế hoạch, định hướng nỏm 2022.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

Noi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
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Tập ĐOÀN HOA CHÁT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 
CONGTYCÕPHÀN DAP-VINACHEM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: J^/BC-DAP Hải Phòng, ngày^y thảng 4 năm 2022

BÁO CÁO
V/v: Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 

của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Kính gửi: Đại hội đông cô đông thường niên năm 2022.

I. KẾT QUẢ Tllực HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

1. Một số chỉ tiêu CO' bản:

2. Tình hình chung về sản xuất năm 2021:

ĨT Các chi tiêu chính ĐVT

KHnăm 
2021 đã 

trinh 
ĐHĐCĐ

Thực hiện 
năm 2021

Tỳ lệ (%)

Thực hiện 
2021 so với 

2020

Thực hiện 
2021 so với 

KHnăm

I Sản luựng hiện vật:

1 Sản lượng DAP sản xuất Tấn 252.000 252.668 121,8 100,3

2 Sản lượng DAP tiêu thụ Tẩn 252.000 247.981 107,1 98,4

II Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:

1 Giá trị SXCN theo giá thục tế Tỳ đồng 2.461,48 2.942,57 174,8 119,5

2 Tổng doanh thu thuần Tỷ đồng 2.479,54 2.896,22 153,1 116,8

3 Lợi nhuận thực hiện Tỳ đồng 68,00 190,92 603,9 280,7

Sản lượng DAP sàn xuất năm 2021 đạt 252.668 tấn, tăng 21,8% so với thực hiện 
năm 2020, tăng 0,3% so với kế hoạch. Trong những tháng đầu năm, sản xuất của Công ty 
ổn định, cân đổi với tinh hình tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu thị trường và cũng không để gia 
tăng tồn kho. Từ giữa tháng 8/2021 đến cuối 02/2022, việc cung cấp quặng apatit tuyển 
không ổn định, lượng quặng về thiếu so với nhu cầu sản xuất của Công ty. Công ty phải 
điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình cấp quặng, đồng thời kết hợp 
khoảng thời gian ngừng máy để tăng cường vệ sinh, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy 
móc, thiết bị,... để đàm bảo cho hệ thống vận hành ổn định trong thời gian tới và đảm 
bào tốt hơn cho môi trường.

1



về cơ bản Công ty đã điều hành sản lượng sản xuất từng tháng, từng quý bám sát 
tình hình tiêu thụ sản phẩm, sản xuất đủ sổ lượng và chủng loại theo kế hoạch bán hàng, 
đảm bảo mục tiêu không làm tăng hàng tồn kho, duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý.

3. Tình hình chung về tiêu thụ năm 2021:

Sản lượng tiêu thụ năm 2021 đạt 247.981 tấn, tăng 7,1% so với thực hiện năm 2020, 
bằng 98,4% so với kế hoạch. Nhìn chung, tình hình tiêu thụ trong năm 2021 tương đối 
thuận lợi cả kênh bán xuất khẩu và trong nước. Giá và nhu cầu ờ thị trường quốc tế tăng 
cao. Trong năm, Công ty đã điều chỉnh linh hoạt cơ cấu tiêu thụ ở thị trường trong nước 
và xuất khẩu đàm bào mục tiêu duy ưì sản xuất ổn định, tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh 
doanh.

4. Tình hình lao động, tiền lưong:

- Lao động: Tổng số lao động tính đến 31/12/2021 là 635 người (kể cả lao động thời 
vụ).

- Tiền lương bình quân tháng chi cho người lao động năm 2021 là 11,3 triệu 
đồng/người.

II. KẾ HOẠCH SXKD, ĐTXD NĂM 2022:

1. Kế hoạch SXKD:

Bước sang năm 2022 tình hình kinh tế - chính trị thế giới có rất nhiều biển động 
phức tạp và khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế của Việt Nam nói chung và hoạt động 
SXKD của Công ty nói riêng:

- Cuộc chiến tranh Nga - Ukraine đã có tác động toàn diện, sâu sắc. đến bức hanh 
kinh tế toàn cầu, giá dầu tăng cao dẫn đến giá các nguyên liệu chính (lưu huỳnh, 
ammoniac) của Công ty tăng ờ mức kỷ lục, nguồn cung các nguyên liệu này cũng bị hạn 
chế. Theo tác động của giá dẩu, chi phí vận chuyển và chi phí nhiên liệu, năng lượng 
cũng tăng rất mạnh.

- Nguồn quặng apatit trong nước đang bị thu hẹp đáng kể, lượng quặng apatit về 
thiếu so với kế hoạch sản xuất của Công ty và chất lượng bị suy giảm.

- Chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc đâ hạn chế giao thương giữa 2 nước, 
các nguồn hàng vật tư, phụ tùng... bị gián đoạn.

Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu chính như sau:

TT Chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch năm

2022

Tỳ lệ % 

Kỉ ỉ năm 2022 so 
với TH năm 2021

I Sản lượng hiện vật

1 Sản lượng DAP sản xuất Tấn 256.000 101,3



2. Kế hoạch ĐTXD:

TT Chỉ tiêu ĐVT Ke hoạch năm 
2Ỏ22

Tỷ lệ % 

KH năm 2022 so 
với TH năm 2021

2 Sản lượng DAP tiêu thụ Tấn 256.000 103,2

II Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính

1 Giá trị SXCN theo thục tế Tỷ đồng 2.972,01 101,0

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 3.025,74 104,5

3 Lợi nhuận thục hiện (trước thuế) Tỷ đồng 203,00 106,3

Kể hoạch ĐTXD của Công ty ước thực hiện 17,8 tỷ đồng, trong đó:

- Công trình chuyển tiếp (01 hạng mục): 9,850 tỳ đồng.

- Đầu tư mới (01 hạng mục): 1,450 tỷ đồng.

- Chuẩn bị đầu tư (11 hạng mục): 6,500 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo các nội dung trên, kính trình Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2022 xem xét, quyết định,

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT Công ty;
- Lưu KH, TCHC.



CÔNG TY CỎ PHẦN DAP-VINACHEM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

, /7-7   ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc
So: JSb/TTr-DAP --------------------—-------- ---------------

Hải Phòng, ngàylStháng ị năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: Xem xét, thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

năm 2021 của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt độiig của Công ly cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-DAP ngày 02/12/2016 của Hội đồng quản trị 
Công ty về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem. ’

Căn cứ Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm 
toán năm 2021 và Tờ trinh số 119/'lTr-DAP ngày 28/02/2022 của Tổng giám đốc 
Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp 
thuận BCTC đã được kiểm toán năm 2021 với một số nội dung như sau:

Tổng giá trị tài sản có đến thời điểm 31/12/2021

Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2021 

vổn chủ sở hữu có đến thời điểm 31/12/2021

Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2021

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2021

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021 

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

Lãi cơ bản frên cổ phiếu

1.852.465.953.023 đồng

397.414.425.253 đồng

1.455.051.527.770 đồng

0,27 lần < 3,0 lần

2.896.221.355.813 đồng

190.923.092.917 đồng

190.923.092.917 đồng

1.306,71 đồng/cồ phiếu

Kính trinh Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trãn trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Hồ sơ kèm theo: Báo cáo tài chỉnh năm 2021 đã được kiểm toán.



CÔNG TY CÔ PHẦN DAP - VINACHEM

SỐ:/fil|/DAP-BKS

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần DAP - VINACHEM năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùa Ban Kiểm soát quy định tại Điều 
lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DAP - VINACHEM đã được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua ngày 22/4/2021.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần DAP - 
VINACHEM đã được kiểm toán và các tài liệu có liên quan.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung kiểm tra, giám 
sát năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ 
đông Công ty cổ phần DAP - VINACHEM thông qua ngày 26/06/2020, gồm:

1. Ông Hà Trung Kiên

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên

3. Bà Vương Thị Hải Yến

Ban Kiểm soát đã họp và bầu ông Hà Trung Kiên làm Trưởng Ban Kiểm soát 
và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

- Năm 2021 Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty thông qua các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, chứng từ,... và tham dự hầu 
hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến 
với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về chủ trương, kế hoạch, hoạt động sản xuất 
kinh doanh, công bố thông tin theo quy định.

II. Ket quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Chấp hành chế độ tài chỉnh kế toán: Công ty đã chấp hành chế độ tài chính 
kế toán như:



- Thiết lập chứng từ kế toán, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Hàng quý, 6 tháng, năm cỏ báo cáo quyết toán tài chính kịp thời.

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

2. Tĩnh hình quản lý, sử dụng tài sản và bảo toàn vốn cùa Công ty.

- về quản lý tài sản: Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sàn cố định, vật tư, 
thành phẩm, đối chiếu công nợ vào ngày 31/12/2021 theo quy định.

- về công nợ:

Số nợ phải thu của khách hàng như sau:

+ Nợ đầu năm: 172,219 tỷ đồng.

+ Nợ cuối năm: 68,688 tỷ đồng.

Phải thu cùa khách hàng cuối năm giảm 103,530 tỷ đồng và phài thu cuối năm 
này bằng 2,38% doanh thu (Phải thu cuối năm 2020 giảm 34,833tỷ đồng và bàng 

9,13% doanh thu).

Hàng năm, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ vào thời điểm 30/6 và 31/12. 
Tuy nhiên một số công nợ chưa được đối chiếu đầy đù vào ngày 31/12, tỷ lệ đối chiếu 
công nợ phải thu đạt: 98,31% về giá trị và với các khoản khách hàng ứng trước tiền 
mua DAP đạt 95,90% về giá trị; tỷ lệ đối chiếu công nợ phải trả đạt: 92,30% về giá trị 
và với các khoản Công ty ứng trước tiền cho khách hàng đạt 81,23% về giá trị.

Trong năm Công ty không phát sinh thêm công nợ phải thu khó đòi, Công ty 
thu hồi được 92 triệu đồng, lũy kế thu hồi 371,5 triệu đồng/994,5 triệu đồng khoản nợ 

khó đòi của Công ty TNHH Hoa Phượng Đỏ (VINACROPS) đã trích lập dự phòng 
100% từ năm trước chuyển sang năm 2021.

Khoản phải thu khác khó đòi đã trích 100% từ năm 2020 chuyển sang gồm 
khoản trích theo kiến nghị Kiểm toán Nhà nước đối với ba đơn vị: Công ty CP XNK 
Quảng Bình (317,530.000 đồng), Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền (170.452.293 
đồng), Công ty CP Khoan và Xây dựng Viwaseen 3 (32.634.656 đồng) với tổng số 
tiền trích của 3 đơn vị này là 520.616.949 đồng/520.616.949 đồng; và của Công ty 
TNHH MTV & Phát triển nguồn nhân lực VIGECAM trích dự phòng 100% số tiền là 
6.088.943 đồng/6.088.943 đồng.

Phát sinh thêm công nợ phải thu khó đòi với Công ty CP Phân bón và Hóa chất 
Cần Thơ trích lập là 14.973.629.716 đồng, lũy kế đã trích theo quy định là 
25.386.654.275 đồng/44.460.320.143 đồng; phát sinh khoản công nợ phải thu khó đòi 

với Công ty TNHH Vận tải Hà Cường trích 100% là 16.470.000 đồng/16.470.000 
đồng.



- Đầu tư vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ: Do Công ty CP Thạch cao Đình 
Vũ còn bị lỗ lũy kế 19,77 tỷ đồng mặc dù trong năm có lãi 4,84 tỳ đồng, Công ty trích 
lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính là 763.926.591 đồng theo quy định.

- về bảo toàn vốn:

Vốn điều lệ của Công ty là 1.461 tỷ đồng, năm 2021 Công ty có lợi nhuận phát 

sinh (số liệu sau kiểm toán) là 190,923 tỳ đồng. Lỗ lũy kế là 10,555 tỷ đồng, Công ty 
không bảo toàn được vốn.

3. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh năm 2021.

Qua xem xét, thẩm tra Báo cáo kiểm toán, ý kiến nhận xét của kiểm toán viên 
và tài liệu có liên quan. Ban Kiểm soát thống nhất số liệu và ý kiến nhận xét của Công 
ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2021. số liệu chi 

tiết do Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

III. Kết quả giám sát đối vói Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành 

và các cán bộ quản lý khác.

1. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị.

- Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, biên bản cuộc họp, các Nghị 
quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công 

ty.
- Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện giám sát, đôn đốc, chỉ đạo hoạt 

động của Ban điều hành và các cán bộ quàn lý khác để thực hiện tốt Nghị quyết đại 
hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và quyết định quản lý khác: Kiểm tra giám sát 
hoạt động của Ban Tổng giám dốc về tỉnh hình thực hiện kế hoạch đầu tư, việc thực 
hiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật, tinh hình SXKD hàng tháng, hàng quý, thu hồi 

công nợ,....

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế hoạt động 
cùa HĐQT; Quy chế chi tiêu nội bộ cùa Công ty CP DAP - Vinachem; Quy chế dân 
chù ở cơ sở, tại nơi làm việc của Công ty CP DAP - Vinachem; Quy chế về báo cáo và 
công bố thông tin của Công ty CP DAP - Vinachem; Quyết định phê duyệt kế hoạch 
sử dụng lao động năm 2021; Quyết định về việc phê duyệt định mức tiêu hao một số 
nguyên nhiên vật liệu, năng lượng chính năm 2021 cùa Công ty cổ phần DAP - 

Vinachem,... •

- Ban Kiểm soát nhất ưí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 
trong Báo cáo đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2021.



2. Kiểm soát nội dung hoạt động cùa Ban Tổng giám đốc.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cồ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản 
trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng 
Công ty khắc phục khó khăn: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm ngập mặn dẫn đến 
diện tích gieo trồng bị thu hẹp, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế 
giới và trong nước, phân bón giả tràn ngập thị trường, giá phân bón thị trường thế giới 
luôn biến động... Phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để hoàn thành các mục 
tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể đã được nêu 
trong Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 

2021....

- Ban Tổng giám dốc đã thực hiện tốt chì đạo của HDQT về một số mục tiêu đã 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD, tuy 
nhiên năm 2021 vẫn còn phát sinh nợ xấu,...

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình 

hình mọi mặt của Công ty năm 2021.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát vói HĐQT, Tổng 
Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản 
trị và Ban Kiểm soát tham gia hầu hết các cuộc họp cùa Hội đồng quản trị trong năm 
2021. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến trong cuộc họp HĐQT và trao đổi thông qua 
các văn bản, báo cáo, Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị gửi Ban Kiểm soát,...

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp, ưao đổi, góp ý kiến với IIDQT, Ban 
điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với mục tiêu, 
kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy định của pháp luật và Điệu lệ 

Công ty.

- Các Nghị quyết cùa Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Báo 
cáo tài chính được gửi đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát.

- Ý kiến cổ đông:

Trong năm 2021 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng 
văn bản của cổ đông.

V . Hoạt động, tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát 
và từng thành viên Ban Kiểm soát:



ĐVT: Đồng

STT Họ và tên Chức vụ
Tiền lưong, 

thù lao
Ghi chú

1 Hà Trung Kiên Trưởng ban 360.000.000

2 Nguyễn Thị Xuân Quyên Thành viên 36.000.000

4 Vương Thị Hải Yến Thành viên 36.000.000

Cộng 432.000.000

V I. Kế hoạch thực hiện kiểm soát năm 2022.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết 
của Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát việc theo dõi thu hồi công nợ.

- Kiểm soát việc thực hiện nhập - xuất - tồn kho vật lư, nguyên nhiên vật liệu, 
kho thành phẩm.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về cơ chế bán hàng, giá bán sản phẩm.

- Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2022.

V II. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát.

1. Nhận xét:

- Năm 2021 Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như Hội đồng quân 
trị, Ban diều hành đã phân tích trong báo cáo, tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng giám đốc 
đã cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra. Doanh thu, 
sản lượng sản xuất vượt mức kế hoạch tuy nhiên sản lượng tiêu thụ chưa đạt được như 
kế hoạch nhưng Công ty đã kiểm soát công nợ được tốt hơn, có phát sinh nợ xấu, công 
nợ phải thu khách hàng giảm đảm bào an toàn về tài chính, sử dụng vốn có hiệu quả.

- Lợi nhuận năm 2021 lãi 190,923 tỷ đồng nên Công ty đã thực hiện được và 
vượt 122,923 tỳ so với nghị quyết Đại hội đồng cổ năm 2021 thông qua là 68 tỳ đồng. 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều 
nỗ lực, cố gắng quản trị tốt hơn dòng tiền, công nợ bán hàng, định mức tiêu hao 
nguyên, nhiên vật liệu, tiết kiệm chi phí,... để giảm giá thành tăng lợi nhuận cho Công 

ty.

- Khả năng thanh toán ngắn hạn: 2,31>1 lần, đàm bảo khả năng thanh toán các 
khoản nợ ngắn hạn đến hạn. Năm 2021, tuy cuối năm lượng hàng tồn kho trong giới 
hạn quy định nhưng cũng chiếm một tỷ lệ là 17,76% doanh thu tương đương với giá trị



511,172 tỷ đồng (Năm 2020 là 218,347 tỷ đồng chiếm 11,57% doanh thu) vì vậy Công 
ty cần phải cân đối, đẩy mạnh bán hàng để giảm thời gian tồn kho đảm bảo sử dụng có 

hiệu quả.

- Nợ phải ưả/vốn chủ sở hữu: 0,27 lần < 3 lần đang ở mức an toàn theo quy 

định.

2. Kiến nghị.

- Công ty tiếp tục duy trì đồng thời quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác thị 
trường, có chính sách ưu đãi và khuyến khích nhà phân phối, đại lý để đẩy mạnh được 
khối lượng tiêu thụ. Đồng thời khuyến khích khách hàng thanh toán nợ không để thời 
gian nợ lâu làm ảnh hưởng vòng quay vốn của Công ty.

- Có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt sàn phẩm DAP 64%. Cân 
đối hợp lý giữa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, tìm kiếm thêm khách 
hàng xuất khẩu trực tiếp, để chủ động và tăng sản lượng tiêu thụ. Quay vòng vốn 

nhanh và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản công nợ.

- Tích cực, chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để Công ty có nguồn tài 
trợ vốn thích hợp giúp Công ty chù động và hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn 

định.

- Đề nghị Công ty sớm kiện toàn công tác nhân sự theo quy định hiện hành phù 
hợp với tình hình thực tế của Công ty để tiếp tục duy trì, ổn định hoạt động sản xuất 

kinh doanh.

- Đề nghị Công ty tiếp tục chinh sửa, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế, Quy 

định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, Ban Kiểm soát 
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu,

Xin trân trọng cám ơn!
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-LưuVT, BKS.



CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN KIẺM SOÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TTr-BKS Hài phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
"V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiếm toán Báo cảo tài chỉnh năm 2022 và soát 

xét Bảo cảo tài chính 6 tháng đầu năm 2022"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 
lệ Công ty và quy định của Pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần DAP - 
VINACHEM trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 
2022 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần DAP - 

VINACHEM như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là cỏng ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng 

năm 2022. .

2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam.

3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

4. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

5. Đáp ứng được yêu cầu cùa Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM vồ phạm vi 
và tiến độ kiểm toán.

6. Có mức kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem 
xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

n. Danh sách các Công ty kiểm toán.

Trên cơ sở các ticu thức lựa chọn ưên, căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ (về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, 
tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng); Nghị 
định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 
84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của 
Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và danh sách 
Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán do Bộ Tài chính, ủy ban chứng khoán 
Nhà nước thông báo năm 2022, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông 
xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để lựa chọn 
làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 

của Công ty như sau:



1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Địa chỉ: số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, 
Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 3824 1990.

2. Công ty TNI-IH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO. Địa chì: Tòa nhà 
ASCO, số 2 ngõ 308 phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, 
Thành phổ Hà Nội. Điện thoại: 024 3793 0960.

3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chi: Tầng 12, Tòa nhà 167, Phố Bùi Thị 

Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 6278 2904.

m. Đề xuất của Ban Kiểm soát

1. Đe nghị Đại hội đồng cọ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 
các Công ty kiểm toán như đã nêu ở trên.

2. Đe nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc 
lựa chọn một ttong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2022 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông 
qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận: TM. BAN KIẺM SOÁT
-Nhưkính gửi;
- Lưu VT

Kiên



CÔNG TY CỎ PHẦN 
DAP-VINACHEM

Số: /TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày ĩ^thảng^ năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: Xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD nãm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động cùa Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày /3/2022 của HĐQT Công ty cổ phần 
DAP-Vinachem,

Hội đồng quản trị Công ty kính ưình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Kế 
hoạch SXKD năm 2022 của Công ty với một số chi tiêu chính như sau:

1. Giá trị SXCN theo giá thực tế: 2.972,41 tỷ đồng.

2. Sàn lượng DAP sàn xuất: 256.000 tấn.

3. Sản lượng DAP tiêu thụ: 256.000 tấn.

4. Tổng doanh thu thuần: 3.025,74 tỷ đồng.

5. Lợi nhuận trước thuế: 203,0 tỷ đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản ữị Công ty quyết định 
mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù 
hợp với kết quả sàn xuất kinh doanh ưong năm cùa Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông quaẤlx

Nơi nhận;
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

QUẢN TRỊ 
TỊCH

TM.

uấn Dũng



CÔNG TY CP DAP-VINACHEM

SỐ /BC-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày$ỉ~tháng3 năm 2022

BÁO CÁO
về việc: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021

Kỉnh gửi: Đại hội đông cô đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về mức 

chi thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty nôm 2021 

như sau:

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty được thực hiện theo đúng

Đối tượng SỐ 
người

Số tiền thù lao 
(đồng/tháng)

Số tháng 
hường thù 

lao

Thành tiền 
(Đồng) Ghi chú

Chủ tịch HĐQT 01 5.000.000 12 60.000.000

Thành viên HĐQT 04 4.000.000 12 192.000.000

Thành viên BKS 02 3.000.000 12 72.000.000

Thư ký Công ty 01 3.000.000 12 36.000.000

Cộng 360.000.000

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. *ỈG QUẢN TRỊ 
TỊCH

Tuấn Dũng



CÔNG TY CP DAP-VINACHEM

SỐ/lH'/TTr-DAP

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

Hải Phòng, ngàyOS tháng năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v Thu nhập, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng 

cổ đông mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

1. Mức thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thu nhập của Trường Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quà SXKD của 

Công ty, xếp lương cùa Trường ban Kiểm soát vào Bảng lương viên chức quản lý Công 

ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức 

lương của Kế toán trưởng.

2. Thù lao của Chủ tịch, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

Đối tượng Số 
người

Số tiền thù 
lao 

(đồng/tháng)

Số tháng 
hưởng 
thù lao

Thành tiền 
(đồng) Ghi chú

Chủ tịch HĐQT 01 5.000.000 12 60.000.000

Thành viên HĐQT 04 4.000.000 12 192.000.000

Thành viên BKS 02 3.000.000 12 72.000.000

Thư ký Công ty 01 3.000.000 12 36.000.000

Cộng 360.000.000 -

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.



CÔNG TY CP DAP-VINACHEM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐJGO /TTr-DAP - -—
Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
về việc: Xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy 

chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Chứng khoán sổ 54/2019/QHỈ4 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật so 03/2022/QHỈ5 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bo sung một so điều của 
Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà 
ở, Luật Đẩu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và 
Luật Thi hành án dân sự;

- Căn cứ Nghị định sổ 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phù quy định chi tiết thỉ hành một sô điều cùa Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điểu lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy 
chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua sửa 
đổi, bổ sung các nội dung tại Điều lệ và các Quy chế như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 21 “Điều kiện để Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông được thông qua” như sau:

“1 . Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện 
từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cà cổ đông tham dư và biểu quyết tại 
cuộc hop tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật 
Doanh nghiệp;

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số 
phiếu biểu quyết cùa tất cả cố đông tham dư và biếu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ 
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trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh 
nghiệp.”

2. Các điều, khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được giữ 
nguyên, không thay đổi.

3. Toàn văn của Điều lệ Tổ chức và hoạt động sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực 
thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

II. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 16 “Điều kiện để Nghị quyết 
được thông qua” như sau:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện 
từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tai 
cuôc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 của Luật 
Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay dổi cơ cắu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá ưị tài sản được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Gia hạn hoạt động Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số 
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biếu quyết tai cuộc hop tán thành, trừ 
trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Diều 148 của Luật Doanh nghiệp.”

2. Sửa đổi Điều 65 “Trường hợp Chủ toạ và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản họp 
Hội đồng quản trị”:

“Trường hợp Chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 
được tất cả thành viên khác của Hội đồng quàn trị tham dự và đồng ỷ thông qua biên bàn 
họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chẻ này thì biên bân này có 
hiệu lực. Biên bàn họp ghi rõ việc chù toa, người ghi biên bản từ chổi ký biên bản họp. 
Người ký biên bản hop chịu trách nhiêm liên đởi về tinh chính xác và trung thưc của nội 
dung biên bản hop Hôi đồng quản trị, Chủ toạ, người ghi biên bàn chịu trách nhiêm cá 
nhăn về thiệt hại xảy ra đoi với doanh nghiệp do từ choi ký biên bản họp theo quy định 
cùa Luât Doanh nghiệp, Điểu lệ công ty và pháp luật cỏ liên quan.”

3. Các điều, khoản khác của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được giữ nguyên, 
không thay đổi.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy 
chế sửa đổi, bổ sung này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 
Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.
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III. Sửa đỗi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 “Biên bản họp Hội đồng quản trị”:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bàn họp nhưng nếu 
được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản ưị tham dự và đồng ỷ thông qua biên bản 
họp ký và có đày đủ nội dung theo quy định tại các diem a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 
Điều này thì biên bản này có hiệu lưc. Biên bản họp ghi rõ viêc chù tọa, người ghi biên 
bản từ choi ký biên bản họp. Người ký biên bàn họp chịu trách nhiêm liên đới về tỉnh 
chính xác vù trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chù tọa, người 
ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiêt hại xảy ra đoi với doanh nghiệp do từ 
chối ký biên bản họp theo quy đinh cùa Luât Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật 
có liên quan.”

2. Các điều, khoản khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quàn trị Công ty 
được giữ nguyên, không thay đổi.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy 
chế sửa đổi, bổ sung này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 
Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

IV. Hiệu lực thi lỉàuh:

Điều lệ Tổ chức và hoạt động sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị 
Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi sừa 
đổi, bổ sung có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. Q ,

Noi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

QUẢN TRỊTM.

Dũng
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CÔNG TY CỔ PHÀN 
DAP-VINACHEM

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

sổ:y^3 /TTr-HĐQT
Hải Phòng, ngàylý tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị.

Kỉnh gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

Căn cứ Đorn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Hạnh 
ngày 12/4/2022,

Hội đồng quản trị Công ly kính trinh Đại hội đồng cổ đong xem xét và biểu quyết 
thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hạnh.

Ngày tháng năm sinh: 30/9/1980.

Chức vụ ưong HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công 
ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2022 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quàn trị.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.



CÔNG VĂN ĐẾN
SỐ: 2___

NgàyAángLnămM

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

***________ _
lỉà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

ĐON XIN TỪ NHIỆM
(Vị trí: Thành viên IIDQT)

Kính gửi: - Dại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DAP-VINACIIEM.

- Hội dồng Quản trị Công ty cổ phần DAP-VINACIIIỈM.

Tôi là: Nguyên Văn Hạnh •

Sinh ngày: 30/09/1980. CCCD số: 001080007899 cấp ngày 22/10/2020, nơi cấp: Cục Cành sát 

QLHC về Trật tự Xã hội.

Chức vụ: Thành vicn Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần DAP-VINACHEM

Địa chí thường trú: Mai Hiên, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Được Dại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phàn DAP-VINACHEM tin tưởng 

giao phó, hiện nay Lôi đang là thành viôn Hội đòng Quàn trị Công ly cỗ phần DAP-VINACIIEM. 

Nay, vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiêm chức vụ này tại Công ty được 

nữa. Vì vậy, tôi làm đon này xin từ nhiệm khỏi vj trí thành viên HĐQTcủa Công ty cổ phàn DAP- 

VINACHEM.

Rất mong dược Đại hội đồng cổ đông và Hội dồng Quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của 

tôi. Tói xin chân thành cảm ơn Dại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quán trị Công ty dã tin tưởng 

và đồng hành trong thời gian vừa qua.

Xin ohôn thành câm ơn. .

Trân trọng!

NGƯỜI LẤM DƠN

Nguyền Văn Hạnh



CÔNG TY CÔ PHẦN 
DAP-VINACHEM

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

Số: /TTr-HĐQT
Hải Phòng, ngày^y tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

Căn cứ Đon xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Vương Thị Hải Yến 
ngày 12/4/2022,

Hội đồng quản trị Công ty kính trinh Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết 
thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Họ và tên: Vương Thị Hải Yến.

Ngày tháng năm sinh: 27/7/1991.

Chức vụ trong BKS: Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Để đàm bảo số lượng thành viên Dan Kiểm soát theo quy định cùa Đièu lẻ Công ty 
và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2022 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu HĐQT, TCHC.



CÒNG VĂN ĐẾN

Số:__  —
Ngày/Í^tháng nãm-M

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

_ _ *_ _ * * *_________

Ilà Nọi, ngày 12 tháng 04 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
(Vị trí: Thành viên Ban Kiểm soát)

Kín 11 gửi: - Dại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DAP-VINACIIEM.

- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Tôi là: Vương Thị Hải yén

Sinh ngày: 27/7/1991. CCCD số: 034191007370 cấp ngày 17/12/2019 nưi cấp: Cục Cảnh sát 

QLI-IC về Trật tự Xã hội.

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần DAP-VINACHEM 

Địa chỉ thường trú: Đồng Vân, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội.

■Được Dại Hội dồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐAP-VINACHEM tin 

tưởng giao phó, hiện nay tôi dang là thành viên Ban Klein soát Cóng ty cỗ phấn DAP- 

VINACIIEM.

Nay, vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty được 

nữa. Vì vậy, tồi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên BKS cùa Công ty cổ phần DAP- 

V1NAC11EM.

Rất mong được Đại hội đồng Cổ dông và Hội dồng Quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm 

của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ dông và I lội dồng Quản trị Công ty dã tin 

tưởng và đổng hành trong thòi gian vừa qua.

Xin chân thành cảm ơn. . •

Trân trọng!

NGƯÒI LÀM DƠN

Vưoiig Thị IIíìi Yến
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