
CÔNG TY CỔ PHẦN 
NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2019



2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2019 3CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Tầm nhìn
“Là doanh nghiệp hàng đầu trong chế biến hàng giá trị gia 
tăng của ngành thủy hải sản Việt Nam, Công ty Cổ phần Nông 
nghiệp Hùng Hậu tự tin sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong 
tương lai. Để luôn tiên phong trong việc tạo ra các sản phẩm 
mới có chất lượng cao, Công ty không ngừng đổi mới hệ 
thống quản trị và kiện toàn đội ngũ nhân sự”.
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Giá trị cốt lõi
“Tôn trọng quá khứ, tự tin trong hiện tại, vững bước tiến đến 
tương lai: Đây chính là giá trị nền tảng giúp Công ty Cổ phần 
Nông nghiệp Hùng Hậu luôn được cổ đông tin tưởng, đối tác 
tín nhiệm và người lao động gắn bó lâu dài”.

Sứ mệnh
“Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu cung ứng cho thị 
trường các sản phẩm mang tính đột phá về phong cách, sáng 
tạo về ý tưởng, đa dạng về chủng loại; luôn đảm bảo hài hòa 
lợi ích của cổ đông và khách hàng; chú trọng chăm lo đời sống 
cho người lao động và trách nhiệm xã hội với cộng đồng”.



THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi Quý cổ đông, Khách hàng, Nhà đầu tư và toàn thể Nhân viên!

Năm 2019, tình hình kinh tế chính trị xã hội toàn cầu có nhiều biến động, tác động không thuận 

lợi đến môi trường kinh doanh, trong đó có ngành thủy sản. Dù vậy, kinh tế Việt Nam đã có 

những khởi sắc với tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng, tạo động lực cho các ngành kinh tế của 

Việt Nam phát triển.

Trong bối cảnh đó, cùng với sự ủng hộ và tin tưởng của Quý cổ đông, Ban Lãnh đạo và toàn 

thể cán bộ công nhân viên của Nông nghiệp Hùng Hậu đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đưa 

ra nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đã vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 

2019 do ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể như sau: Tổng doanh thu đạt 108% kế hoạch đề ra và tăng 7,53% 

so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận trước thuế đạt 31,36 tỷ đồng, tương đương tăng 4,64% so 

với năm 2018.

Bên cạnh đó, Công ty luôn nỗ lực liên tục trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, 

giữ vững hình ảnh uy tín, chất lượng trong mắt người tiêu dùng thông qua việc lựa chọn nguồn 

cung sạch, chất lượng, nâng cao quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường, quan tâm đến trình 

độ chuyên môn và kỹ năng lành nghề của người lao động. 

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục xây dựng, định hướng kinh doanh cho Công ty trong 05 năm 

tới với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong chế biến hàng giá trị gia tăng của 

ngành thủy hải sản Việt Nam, và là doanh nghiệp tiên phong trong việc tạo ra các sản phẩm mới 

có chất lượng cao. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, Công ty mở rộng 

mối liên kết với vùng nuôi trồng công nghiệp theo hướng công nghệ cao; chủ động tham gia 

vào chuỗi, xây dựng giá trị gia tăng của chuỗi liên kết (Công ty với Vùng nuôi – Ngân hàng – Nhà 

máy CB thức ăn, con giống…); từ đó kiểm soát và đảm bảo được chất lượng của nguồn nguyên 

liệu đầu vào. Ngoài ra Công ty còn đầu tư, xây dựng thêm 01 nhà máy sản xuất hàng GTGT tại 

Sađéc, Đồng Tháp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng gia tăng khi thực hiện chiến lược khai thác 

thị phần nội địa và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thay mặt cho toàn thể Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình của 

Quý cổ đông, Khách hàng, Đối tác, Nhà đầu tư, Cơ quan quản lí hữu quan cùng với sự nỗ lực 

của toàn thể Cán bộ Công nhân viên trong suốt thời gian qua. Tôi hi vọng tiếp tục nhận được 

sự tin tưởng, ủng hộ nhiều hơn nữa của toàn thể Quý vị trong thời gian tới. Tôi xin cam kết sẽ 

nỗ lực vì sự phát triển Công ty cũng như lợi ích chung của Quý cổ đông, Người lao động, Khách 

hàng và Xã hội.

Kính chúc Quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                  CHỦ TỊCH HĐQT

                    TRẦN VĂN HẬU



Hùng Hậu - Đi đầu 
về phát triển nông 

nghiệp sạch
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• Thông tin khái quát  

• Quá trình hình thành và phát triển 

• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

• Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức 

• Định hướng phát triển 

• Rủi ro

THÔNG TIN CHUNG

• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

• Tổ chức và nhân sự

• Tình hình đầu tư và thực hiện 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

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM

BÁO CÁO CỦA BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC

• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh

• Tình hình tài chính

• Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính 

sách, quản lý

• Kế hoạch phát triển trong tương lai

• Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm 

về môi trường và xã hội của Công ty
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• Các mặt hoạt động của Công ty

• Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Công ty

• Các kế hoạch, định hướng trong tương 

lai
BÁO CÁO CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

• Ý kiến kiểm toán

• Báo cáo tài chính được kiểm toán

MỤC LỤC

04

• Hội đồng quản trị

• Ban Kiểm soát

• Các giao dịch, thù lao và các khoản 

lợi ích



• Thông tin khái quát  
• Quá trình hình thành và phát triển 
• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
• Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức 
• Định hướng phát triển 
• Các rủi ro

CHƯƠNG 01
THÔNG TIN CHUNG
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Tên công ty:

Tên tiếng anh:

Giấy CNĐKDN số:

Vốn điều lệ:

Vốn đầu tư chủ sở hữu:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Hung Hau Agricultural Corporation

0302047389 cấp lần đầu vào ngày 10/07/2000, và 
thay đổi lần thứ 22 vào ngày 13/09/2019 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

211.012.440.000 đồng

211.012.440.000 đồng

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số fax:

Website:

Mã cổ phiếu:

Sở giao dịch:

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. Hồ 
Chí Minh

(028) 3974 1135 - 3974 1136

(028) 3974 1280

www.agri.hunghau.vn 

SJ1

HNX
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1988 2000

2015

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty được 
thành lập với tiền 
thân là Xí nghiệp 
Mặt Hàng Mới 
hay Factory No.1.

Xí nghiệp Mặt Hàng 
Mới được cổ phần 
hóa và đổi tên thành 
CTCP Thủy Sản số 
1. Vốn điều lệ ban 
đầu là 20 tỷ đồng

2006

Chính thức niêm yết trên Sở giao 
dịch Chứng khoán Thành phố Hồ 
Chí Minh với mã chứng khoán 
SJ1. Đây là một bước tiến mới 
trong việc đại chúng và quảng 
bá hơn nữa thương hiệu của SJ1.

Tăng vốn điều lệ 
lên 55.832.000.000 
đồng bằng việc 
chào bán cổ phiếu 
ra công chúng

• 01/06/2015: Đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần 
Thủy Sán Số 1 thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp 
Hùng Hậu.

• 28/08/2015: Đồi tên miền website Công ty từ 
     www.seajoco.vn sang www.agri.hunghau.vn.
• Tăng vốn điều lệ lên 77.451.840.000 đồng thông qua 

3 đợt phát hành. Đợt 1 phát hành cổ phiếu tăng 
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đợt 2 và 3 
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và theo 
chương trình phát hành cho người lao động.

2016 2017 2018

2007 2009

Công ty tăng vốn điều lệ 
lên 35 tỷ đồng. Đây là lần 
đầu tiên Công ty tăng vốn 
điều lệ và đánh dấu một cột 
mốc quan trọng trong quá 
trình tăng quy mô, mở rộng 
hướng đầu tư để giúp Công 
ty phát triển bền vững hơn.

Chuyển niêm yết 
sang Sở giao dịch 
Chứng khoán Hà 
Nội để phù hợp 
với quy định Nhà 
nước

2012

Tăng vốn điều 
lệ lên 38,5 tỷ 
đồng bằng việc 
chia cổ tức 10% 
bằng cổ phiếu

Tăng vốn điều lệ lên 
104.553.710.000 đồng 
thông qua phát hành cổ 
phiếu để trả cổ tức năm 
2015 và theo chương 
trình phát hành tăng 
vốn từ nguồn vốn chủ 
sở hữu.

Tăng vốn điều lệ 
lên 187.805.970.000 
đồng bằng việc 
chào bán cổ phiếu 
ra công chúng và 
trả cổ tức bằng cổ 
phiếu

Tăng vốn điều lệ lên 
199.070.530.000 đồng 
thông qua phát hành 
cổ phiếu để tăng vốn 
cổ phần từ nguồn vốn 
chủ sở hữu và trả cổ tức 
năm 2017

2014

2019

Tăng vốn điều lệ lên 
211.012.444.000 đồng 
thông qua phát hành 
cổ phiếu để trả cổ tức 
năm 2018
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CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

+ Chứng nhận DL01: Giấy phép xuất khẩu vào thị trường EU

+ Chứng nhận DL239: Giấy phép xuất khẩu vào thị trường EU

+ Chứng nhận ISO 9001:1998: Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 1998.

+ Chứng nhận ISO 9001:2000: Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000.

+ Chứng nhận ISO 22000:2005: Hệ thống quản lý an toàn 

thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 2200 phiên bản 2005.

+ Chứng nhận HALAL: Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn của cộng đồng các nước Hồi giáo HALAL.

+ Chứng nhận BRC: Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu – BRC (Tiêu chuẩn của 

hiệp hội bán lẻ Anh Quốc).

+ Chứng nhận HACCP: Hệ thống Phân tích mối nguy và 

Kiểm soát điểm tới hạn.

Năm 1992
Công ty vinh dự nhận 
Huân chương lao động 
hạng II vì thành tích đạt 
được trong sản xuất kinh 
doanh từ 1987 – 1991.

Năm 1998
Công ty vinh dự được 
Nhà nước trao tặng Huân 
chương lao động hạng 
I vì thành tích nổi bật 
trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh từ năm 1993 
- 1997

2002 – 2008
Công đoàn Công ty vinh 
dự nhận được cờ thi đua 
cùng bằng khen của 
Công đoàn Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam cho Phong trào 
Phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc 
nước – Đảm việc nhà”.

Năm 2018: Công ty được vinh danh trong TOP 500 Doanh Nghiệp Việt Nam Thịnh Vượng BP 
500-2018
Ngày 01/12/2018, chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập” đã được trao 
đến Nông nghiệp Hùng Hậu, đây là chứng nhận có uy tín cao, đáp ứng các tiêu chuẩn như 
sau: 
• Là sản phẩm có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. Có kết quả kiểm tra, đánh 

giá của các cơ quan quản lý chất lượng. 
• Sản phẩm có giá trị sử dụng phổ biến, có ích lợi cho tiêu dùng, chiếm tỷ trọng cao trong 

doanh thu của doanh nghiệp. Có tốc độ phát triển và chiếm lĩnh thị trường. 
• Sản phẩm được đăng ký bản quyền về mẫu mã, kiểu dáng, bao bì. Giá trị sử dụng phù hợp 

với giá trị văn hóa tiêu dùng, thuần phong mỹ tục Việt Nam. 
• Có áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sáng tạo và đổi mới trong công nghệ chế tạo sản phẩm. Giá 

thành sản phẩm hợp lý được người tiêu dùng chấp thuận.

Huy chương vàng 
Hội chợ Vietfish

2004; 2005; 2007

Năm 2006
Đạt thành tích cao trong 
phong trào thi đua “Xanh 
- Sạch - Đẹp, đảm bảo An 
toàn vệ sinh lao động” 10 
năm (1996 – 2006).

Năm 2003 - 2012
Nhận được cờ thi đua 
và bằng khen của Tổng 
Liên đoàn Lao động 
Việt Nam vì thành tích 
Xây dựng Công đoàn cơ 
sở vững mạnh

Năm 2013
Nhận bằng khen của 
Tổng LĐLĐVN cho tập 
thể có thành tích xuất 
sắc trong phong trào thi 
đua lao động giỏi & xây 
dựng tổ chức công đoàn 
vững mạnh

Năm 2014
Nhận bằng khen của 
Ban CHCĐNN & PTNT 
Việt Nam cho đơn vị có 
Thỏa ước lao động tập 
thể chất lượng cao & 
Cờ Tổng LĐLĐVN cho 
tập thể.

Năm 2015
Nhận giải thưởng Sao 
vàng Đất Việt ngày 
04/10/2015.
Nhận cờ Công đoàn 
ngành do Bộ Nông Ng-
hiệp và Phát triển Nông 
thôn trao tặng cho tập 
thể Công đoàn Công ty

Năm 2016
Ngày 05/9/2016 Công ty 
được nhận giải: “AEC Pri-
ority Intergration Sector 
Execellence Awards” của 
Asean Business Advisory 
Council.

Ngày 29/7/2016 
Công ty được vinh danh tại 
Lễ trao giải Cuộc bình chọn 
Báo cáo thường niên 2016 
(ARA 2016) do Sở Giao dịch 
chứng khoán TP.HCM, Báo 
Đầu tư Chứng khoán và Công 
ty Quản lý quỹ Dragon Capital 
phối hợp tổ chức, với thành 
tích đạt được TOP 30 doanh 
nghiệp có Báo cáo thường 
niên tốt nhất năm 2016.

Năm 2017
Công ty được vinh 
danh trong Bảng xếp 
hạng VNR 500 – 500 
Doanh Nghiệp lớn 
nhất Việt Nam 2017
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Địa bàn hoạt động

Hiện nay, sản phẩm của Hùng Hậu 
đang được phân phối cả thị trường 
trong và ngoài nước. Đối với thị 
trường nước ngoài, Công ty đã đưa 
sản phẩm ra một số nước ở Châu 
Âu, Châu Á, Mỹ v.v...

Ngành nghề kinh doanh

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê;

Lắp đặt hệ thống điện;

Xây dựng nhà các loại;

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;

Chế biến và bảo quản rau quả;

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt;

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

Nuôi trồng thủy sản nội địa (không hoạt động tại trụ sở);

Đào tạo đại học và sau đại học (không hoạt động tại trụ sở);

Bán buôn tổng hợp;

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính.
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BỘ MÁY QUẢN LÝ

Sơ đồ tổ chức
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG PHÁT TRIỂN 
KINH DOANH

BỘ PHẬN 
VĂN PHÒNG

PHÒNG CUNG ỨNG PHÒNG ĐIỀU HÀNH 
SẢN XUẤT

NHÀ MÁY HA1

BỘ PHẬN 
CHẤT LƯỢNG

BỘ PHẬN 
KHO VẬN

BỘ PHẬN 
KỸ THUẬT

BỘ PHẬN 
SẢN XUẤT

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

PHÒNG HÀNH CHÍNH 
NHÂN SỰ

NHÀ MÁY HAF NHÀ MÁY HAW

BỘ PHẬN 
VĂN PHÒNG

BỘ PHẬN 
CHẤT LƯỢNG

BỘ PHẬN 
KHO VẬN

BỘ PHẬN 
KỸ THUẬT

BỘ PHẬN 
SẢN XUẤT

BỘ PHẬN 
VĂN PHÒNG

BỘ PHẬN 
KHO VẬN
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Mô hình quản trị Công ty
Công ty hoạt động với mô hình công ty cổ phần mô hình quản trị của 
Công ty tổ chức theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:
• Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu 

quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty
• Hội đồng quản trị: 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 của Đại 
hội đồng cổ đông.

• Ban Tổng giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của 
Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện 
các quyền và nhiệm vụ được giao.

• Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát 
mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của 
công ty

BỘ MÁY QUẢN LÝ

Chức năng - nhiệm vụ
Ban Điều hành quản lý nhà máy
• Ban Điều hành sản xuất (ĐHSX) là Đơn vị chức năng trực thuộc Công 

ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, hoạt động chủ động theo chủ 
trương, chính sách và chiến lược phát triến của Công ty.

• Ban ĐHSX chuyên trách nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực: quản lý hoạt 
động sản xuất chung, quản lý chất luợng sản phẩm.

• Ban ĐHSX phối hợp tác nghiệp và ngang cấp với các Phòng ban khác 
trong Công ty.

Chức năng chính:
• Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về việc hoạch định, tổ chức hoạt 

động sản xuất tại các nhà máy nhằm đáp ứng mục tiêu về năng suất, 
chất lượng đã đề ra.

• Phối hợp Ban Điều hành các nhà máy sản xuất theo kế hoạch đã được 
phê duyệt và đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng.

• Đảm bảo việc sản xuất theo đúng quy trình, quy định, huớng dẫn, 
tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng đã được xây dựng và ban 
hành.

• Nghiên cứu và phát triển thuần túy về mặt sản phẩm nhằm cho ra 
đời những sản phẩm có thiết kế, chất liệu, đặc tính, công dụng mới.

Công ty TNHH Ngư Nghiệp Hùng Hậu
Địa chỉ: Khu C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, 
Tỉnh Đồng Tháp
Ngành nghề: Chế biến, bảo quản thủy sản, và các sản phẩm từ thủy sản
Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng
Tỷ lệ vốn góp dự kiến: 65% vốn điều lệ

Công ty con



24 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2019 25CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chiến lược phát triển

Lấy giá trị nền tảng và cơ 
bản làm động lực nâng 
cao giá trị sản phẩm, 
thương hiệu Công ty lên 
tầm thế giới. Luôn đảm 
bảo an toàn thực phẩm 
và vệ sinh môi trường làm 
kim chỉ nam của Công ty. 

Sản phẩm kinh doanh, nội địa

Để duy trì và mở rộng thị phần trong 

nước, đội ngũ cán bộ của Công ty tiếp 
tục nghiên cứu, phân tích nhu cầu tiêu 
dùng ngày tăng cao của người dân Việt 
Nam, đưa ra các sản phẩm mới, đảm 
bảo về chất lượng và khẩu vị của người 
dùng. 
Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh chiến 
lược tiếp thị tại các chuỗi siêu thị trên 
toàn quốc, từng bước tiếp cận các 
chuỗi nhà hàng và khách sạn cao cấp 
nhằm mở rộng đối tượng tiêu dùng, 
nâng cao giá trị sản phẩm Hùng Hậu. 

Sản phẩm kinh doanh, xuất khẩu
Nhờ vào địa lý thuận lợi, chính sách quản lý của Nhà nước, ngành 
thủy sản Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Cùng với phát triển của 
Ngành, Công ty không ngừng nỗ lực đưa ra các biện pháp, chính 
sách phù hợp nhằm mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ 
ở ngoài nước.
Để đáp ứng được nhu cầu khắt khe của thị trường nước ngoài, 
Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu chú trọng đến nâng cao 
công nghệ kỹ thuật sản xuất, kiểm soát nghiêm ngặt quy trình chế 
biến – đóng gói sản phẩm, tạo ra các sản phẩm chất lượng, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, Công ty còn liên tục 
cập nhật tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của từng thị trường xuất 
khẩu nhằm kịp thời thay đổi chính sách, biện pháp phù hợp, duy 
trì thị trường tiêu thụ.
Ngoài ra, các sản phẩm mới liên tục đưa ra thị trường dựa trên thị 
hiếu của người tiêu dùng về cả chất lượng và mẫu mã, nhằm đa 
dạng hóa sản phẩm cho người dùng, mở rộng phân khúc tiêu thụ.

Hoạt động kinh doanh

Công ty hoạt động kinh doanh cả thị 
trường trong và ngoài nước. Mỗi thị trường 
có những đặc tính và nhu cầu tiêu dùng 
khác nhau. Do đó, Công ty luôn tập trung, 
nghiên cứu, đưa ra các sản phẩm phù hợp 
với từng thị trường. Đồng thời, Công ty 
cũng đẩy mạnh các chiến lược quảng bá 
thương hiệu, tiếp thị sản phẩm thông qua 
các phương tiện truyền thông điện tử.
Nguồn nguyên liệu đầu vào là yếu tố cốt 
lõi cho một sản phẩm chất lượng. Hiểu 
được điều này, Công ty luôn tìm kiếm và 
thu mua nguồn nguyên liệu uy tín, đạt tiêu 
chuẩn chất lượng nhằm mang đến những 
sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tài chính

Tài chính ổn định và vững chắc là 
động lực để Công ty thực hiện mục 
tiêu mở rộng quy mô sản xuất, đầu 
tư công nghệ kỹ thuật và phát triển 
thương hiệu Công ty. Công ty có hệ 
thống kiểm soát chi phí hiệu quả, 
những chính sách tài chính phù hợp, 
sử dụng hiệu quả nguồn vốn nội tại 
nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện 
tại của Công ty.
Mặt khác, để duy trì sự ổn định và bền 
vững tình hình tài chính trong tương 
lai, Công ty cần huy động vốn trên thị 
trường chứng khoán bằng việc phát 
hành thêm cổ phiếu của Công ty

Tiếp thị

Công ty tập trung xây dựng, triển 
khai các chiến lược tiếp thị sản 
phẩm của mình nhằm giữ vững 
vị thế, tạo dựng hình ảnh thương 
hiệu uy tín, chất lượng trong ngành 
thủy sản; từ việc đảm bảo về thời 
gian giao hàng đến chất lượng sản 
phẩm đối với khách hàng trong và 
ngoài nước. 
Ngoài duy trì sự tín nhiệm với các 
khách hàng truyền thống ở các thị 
trường: nội địa, Nhật, EU; Công ty 
cũng tìm kiếm, gia tăng thương 
mại tại các các thị trường tiềm 
năng và các đối tác mới.

Nhân sự

Bộ máy quản trị và điều hành của Công ty được quy chuẩn hóa nhằm quản lý hiệu 
quả từng bộ phận, tiết kiệm chi phí quản lý nhưng vẫn duy trì nhu cầu hoạt động 
cần thiết của Công ty.
Các chính sách đãi ngộ, lương thưởng được xây dựng hợp lý, là động lực để người 
lao động sáng tạo và nâng cao hiệu quả làm việc. Các chương trình đào tạo, huấn 
luyện chuyên môn được tổ chức thường xuyên giúp người lao động nâng cao tay 
nghề, năng suất làm việc. 
Ngoài ra, Công ty còn phát động và tổ chức các hoạt động bên ngoài, thi đua 
phong trào trong sản xuất, tạo ra một môi trường làm việc năng động, giảm bớt áp 
lực công việc, nâng cao sự đoàn kết, khả năng sáng tạo của người lao động.

Xã hội và cộng đồng

Xã hội là nền tảng của mọi tổ chức 
trong nền kinh tế. Ý thức được điều 
này, Công ty luôn quan tâm và tích 
cực tham gia các phong trào thiện 
nguyện như: chương trình chăm 
lo Tết cho người nghèo, hỗ trợ xóa 
đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào 
miền Trung bị lũ lụt. v.v....
Công ty còn phối hợp với các Đơn vị 
khác tổ chức vui trung thu, chương 
trình Ấm áp mùa Giáng sinh cho trẻ 
em tại các mái ấm tình thương. Cụ 
thể, Công ty đã tổ chức vui trung 
thu cho trẻ em tại các xã Tân Phú 
Trung & Lớp học tình thương tại 
Đình Phú Định - Quận 6.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Xây dựng mối liên kết với vùng nuôi trồng công nghiệp theo 

hướng công nghệ cao hiện đang được nhân rộng.

2. Chủ động tham gia vào chuỗi, xây dựng giá trị gia tăng của 

chuỗi liên kết (Công ty với Vùng nuôi – Ngân hàng – Nhà máy CB 

thức ăn, con giống…)

3. Quy hoạch sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực, sản lượng 

lớn;

4. Cải tiến máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại để tăng năng suất 

tại nhà máy Sađéc - Đồng Tháp.

5. Tìm kiếm, mở rộng cơ hội liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất, 

khai thác phát triển mở rộng thị trường.

6. Tìm kiếm cơ hội để đầu tư, xây dựng nhà máy mới, MMTB-CN 

hiện đại tại vùng có lợi thế nguyên liệu, lao động và chính sách.

7. Xây dựng thêm 01 nhà máy sản xuất hàng GTGT tại Sađéc, Đồng 

Tháp với công suất 200 tấn/ tháng.

Các mục tiêu trung và dài hạn
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CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung tiếp diễn 
gây trở ngại cho sự tăng trưởng của nền kinh tế thế 
giới. Các tổ chức quốc tế liên tục dự báo tốc độ tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019 giảm. Điển hình, 
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh 
tế toàn cầu trong năm 2019 từ 3,7% xuống mức 3%.
Theo Báo cáo của Tổng cục thống kê, GDP cả nước 
trong 09 tháng đầu năm ước tính tăng 6,98% so với 
cùng kỳ năm trước, trong đó ngành thủy sản đạt 
kết quả khá với mức tăng 6,12%. Tuy nhiên, ngành 
thủy sản cũng gặp không ít khó khăn về thị trường 
và giá xuất khẩu tại các nước nhập khẩu lớn của 
Việt Nam như Mỹ, EU và Nhật Bản, do có nhiều biến 
động kinh tế - chính trị từ các nước này.
Nhìn nhận rõ mức độ ảnh hưởng của rủi ro kinh 
tế đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, Công ty 
luôn theo dõi tình hình kinh tế trong nước và quốc 
tế, phân tích và đánh giá tình hình thực tại; từ đó, 
đưa ra và điều chỉnh phương hướng kinh doanh 
phù hợp với từng tình hình cụ thể

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
thủy sản (VASEP), trong 09 tháng 
đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản 
của cả nước ước đạt gần 6,3 tỷ USD, 
giảm nhẹ gần 0,8% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Trong khi thị trường 
Trung Quốc phục hồi mạnh thì các 
thị trường xuất khẩu tại các quốc 
gia khác giảm. Cụ thể, mặt hàng cá 
tra xuất khẩu sang Mỹ giảm do thuế 
chống bán phá giá giai đoạn POR14 
ở mức cao; thẻ vàng IUU vẫn chưa 
được gỡ bỏ gây ảnh hưởng đến việc 
xuất khẩu thủy sản sang thị trường 
EU. 

RỦI RO XUẤT KHẨU

Ngoài ra, các yêu cầu ngày càng cao 
về trình độ kỹ thuật sản xuất và chế 
biến thủy sản tại các thị trường như 
Mỹ, EU, Nhật Bản , Hàn Quốc,…là rào 
cản đối với nước ta. Nguyên nhân 
chính là do cá tra được nuôi trồng 
chủ yếu tại các hộ gia đình với trình 
độ kỹ thuật chưa cao, tôm giống 
còn phụ thuộc nhiều vào khai thác 
tự nhiên nên chất lượng tôm không 
đồng đều.
Hiểu rõ vấn đề trên, Công ty tập 
trung giám sát, kiểm soát chặt chẽ 
khâu đầu vào, áp dụng quy trình sản 
xuất theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm 
đảm bảo khả năng xuất khẩu ra thị 
trường nước ngoài.

RỦI RO CẠNH TRANH

Ngành thủy sản sản Việt Nam phải cạnh tranh trực 
tiếp với các nước: Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, 
Indonesia…Với ưu thế về quy mô sản lượng, chất 
lượng, giá thành sản xuất, chiến dịch marketing và 
xúc tiến thương mại, các đối thủ đã gây sức ép cạnh 
tranh lên các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nói 
chung và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu 
nói riêng.
Các doanh nghiệp thủy sản trong nước cũng đang 
cạnh tranh khốc liệt. Nhiều doanh nghiệp đã dần 
hoàn thiện quy trình nuôi trồng, sản xuất và chế 
biến thủy sản của mình, mở rộng quy mô nuôi 
trồng, áp dụng công nghệ kỹ thuật, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, tạo sức ép cạnh tranh đối với các 
doanh nghiệp cùng ngành cả về thị phần và giá 
bán.
Do vậy, các chiến lược, chính sách nâng cao năng 
lực cạnh tranh luôn được Công ty chú trọng nhằm 
đảm bảo thị phần Công ty tại thị trường trong và 
ngoài nước. Cụ thể, Công ty triển khai các ứng dụng 
công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm chất 
lượng, phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 
của các quốc gia nhập khẩu; đồng thời nghiên cứu 
sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp 
ứng nhu cầu khác nhau của người dùng.
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CÁC RỦI RO

Hiện nay, Công ty đang hoạt động dưới loại 
hình Công ty Cổ phần và niêm yết cổ phiếu tại 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên Công ty 
chịu sự quản lý từ các quy định pháp lý như: 
Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy 
định riêng tại Sở, các quy định có liên quan 
khác. Bên cạnh đó, hoạt động chính của Công 
ty là thu mua, sản xuất và chế biến thủy hải sản, 
nông sản, súc sản nên công ty phải tuân thủ 
Luật thủy sản, Luật Thương mại,v.v… Hệ thống 
pháp luật Việt Nam còn trong quá trình hoàn 
thiện và đổi mới, mỗi sự thay đổi sẽ ảnh hưởng 
đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

RỦI RO LUẬT PHÁP

Doanh thu của Công ty còn đến từ thị 
trường xuất khẩu nên Công ty cũng phải 
chịu sự chi phối của các đạo luật như: Luật 
Nông trại (Farm Bill), Luật hiện đại hóa an 
toàn thực phẩm Mỹ (FSMA)…
Để hạn chế ảnh hưởng của các văn bản 
luật đến hoạt động sản xuất kinh doanh, 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu 
luôn nắm rõ các quy định của các văn bản 
hiện hành và thường xuyên cập nhật các 
văn bản pháp luật mới; linh hoạt thay đổi 
chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo kế 
hoạch đề ra từ đầu năm.

Hoạt động trong lĩnh vực thu mua, sản xuất 
và chế biến thủy hải sản, nông sản, súc sản, 
Công ty phải đối diện với các rủi ro liên quan 
như: biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh,…
Trong những năm gần đây, thời tiết thay đổi 
thất thường; bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn 
xảy ra thường xuyên; bệnh do vi bào tử trùng 
(EHP) và bệnh phân trắng trên tôm bùng phát, 
gây ảnh hưởng đến nguồn cung thủy sản 
cho thị trường trong và ngoài nước. Do đó, 
Công ty luôn tìm kiếm và hợp tác với các nhà 
cung cấp có uy tín, đảm bảo về chất lượng và 
nguồn cung thủy sản nhằm đáp ứng đủ cho 
nhu cầu sản xuất và chế biến của Công ty.

RỦI RO KHÁC

Năm 2019, FED cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất 
và nhấn mạnh không có “lộ trình vạch sẵn” trong việc 
cắt giảm lãi suất cơ bản trước nguy cơ bất ổn tiềm tàng 
và triển vọng không rõ ràng của nền kinh tế toàn cầu. 
Chính sách này không tác động nhiều đến giá USD, 
dẫn đến tỷ giá hối đoái vẫn tăng. Cùng với đó, cuộc 
chiến thương mại làm cho môi trường tài chính tiền 
tệ sẽ có những diễn biến không thuận lợi. Những diễn 
biến khó lường trên thị trường tiền tệ quốc tế đang 
có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của 
các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu, nhập khẩu nói 
chung và Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nói 
riêng.

RỦI RO TỶ  GIÁ

Xuất khẩu sản phẩm chủ yếu sang 
các nước như EU, Mỹ…, việc tỷ giá 
không ổn định sẽ ảnh hưởng đến 
lượng sản phẩm tại thị trường tiêu 
thụ. Do vậy, để đảm bảo sản lượng 
tiêu thụ tại các thị trường ngoài 
nước diễn ra theo đúng kế hoạch đã 
đề ra trước đó, Công ty đã vẫn duy 
trì giá bán theo đúng như các hợp 
đồng đã ký kết từ trước đó nhằm 
tạo uy tín với các đối tác.

Hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm thủy hải sản chế biến, Công ty cũng chịu tác 
động của biến động tỷ giá.



CHƯƠNG 02
TÌNH HÌNH HOẠT 

ĐỘNG TRONG NĂM
• Tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh
• Tổ chức và nhân sự
• Tình hình đầu tư và thực hiện 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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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Chỉ tiêu
TH 

Năm 2018

TH 

Năm 2019

% tăng/giảm 

TH 2019/2018

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.032.842 1.110.644 7,53%

Giá vốn hàng bán 939.471 1.014.713 8,01%

Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ 93.371 95.932 2,74%

Doanh thu hoạt động tài chính 12.336 5.903 (52,15%)

Chi phí tài chính 39.447 39.155 (0,74%)

Chi phí bán hàng 16.745 12.429 (25,77%)

Chi phí quản lý doanh nghiệp 19.832 19.191 (3,23%)

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 29.683 31.059 4,64%

Lợi nhuận khác 489 297 (39,25%)

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 30.171 31.356 3,93%

Thuế TNDN 5.691 6.235 9,56%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 24.480 25.120 2,62%

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
Đơn vị tính: Triệu đồng

Trong 09 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản Việt Nam gặp nhiều trở ngại về thị trường 
tiêu thụ. Cụ thể, như sau:
• Tại thị trường Mỹ, thuế CBPG giai đoạn POR14 đối với mặt hàng cá tra ở mức cao. Mức thuế 

dao động cho từng doanh nghiệp từ 1,37 - 3,87 USD/kg, mức thuế suất toàn quốc áp dụng 
là 2,39 USD/kg;

• Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU cũng bị hạn chế do ảnh hưởng của thẻ vàng IUU đối 
với xuất khẩu hải sản của Việt Nam trong thời gian qua, dẫn đến EU tụt 3 hạng, đứng vị trí 
thứ 5 các thị trường nhập khẩu hải sản lớn của Việt Nam;

• Đầu năm 2019, Trung Quốc siết chặt kiểm soát thương mại tiểu ngạch và kiểm tra ATTP, rà 
soát xuất khẩu theo danh sách doanh nghiệp và sản phẩm thủy sản được phép xuất sang 
thị trường này. Điều này đã ảnh hưởng đến lượng thủy sản xuất khẩu sang thị trường này. 
Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, giá trị nhập khẩu thủy sản Việt Nam đã có dấu hiệu 
hồi phục tại thị trường đông dân này. 

Đi ngược lại với tình hình xuất khẩu, sản 
xuất thủy sản trong nước tiếp tục tăng khá. 
Theo Tổng cục Thủy sản, trong 10 tháng 
đầu năm 2019 tổng sản lượng thủy sản 
ước đạt 6.672,3 nghìn tấn, tăng 5,4% so 
với cùng kỳ năm 2018, trong đó, sản lượng 
khai thác đạt 3.203,3 nghìn tấn, sản lượng 
nuôi trồng thủy sản đạt 3.469 nghìn tấn. 
Nhằm định hướng cho ngành Thủy sản 
tăng trưởng, các chiến lược, đề án phát 
triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 đang được hoàn 
thiện và triển khai. Cùng với đó, các chính 
sách, giải pháp hỗ trợ kịp thời được đưa 
ra, tạo điều kiện cho sản lượng thủy sản 
tăng và dần khắc phục thẻ vàng IUU, góp 
phần gia tăng xuất khẩu của ngành thủy 
sản Việt Nam trong thời gian tới.

Nhờ vào chính sách điều hành, mở rộng thị trường 
mới, quản lý chi phí hợp lý, Ban lãnh đạo đã đạt 
được kết quả tốt nhất trong bối cảnh khó khắn và 
thách thức về thị trường xuất khẩu và giá thành 
cạnh tranh. Năm 2019, doanh thu thuần của Công 
ty đạt 1.110,6 tỷ đồng, tăng 7,53% so với cùng kỳ; 
lợi nhuận gộp đạt 95,9 tỷ đồng đồng, tương ứng 
tăng 2,74%. Các chi phí như: Chi phí tài chính, chi 
bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 
lần lượt là 0,74%, 25,77% và 3,23%. Từ đó, tổng lợi 
nhuận kế toán trước thuế đạt 31,36 tỷ đồng, tương 
đương tăng 3,93% so với năm 2018. Với tình hình 
xuất khẩu sang EU gặp nhiều khó khăn, Công ty 
tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết với các 
khách hàng truyền thống và mở rộng thị trường 
tiêu thụ mới ở các nước: Nga, Romania, Cyprus. 
Để góp phần phát triển hoạt động kinh doanh của 
Công ty, Ban lãnh đạo tập trung nghiên cứu, đưa 
ra các sản phẩm mới phù hợp với từng thị trường.
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Khoản mục
01/10/2016 - 30/09/2017 01/10/2017 - 30/09/2018 01/10/2018 - 30/09/2019

Giá trị Tỷ trọng 
(%) Giá trị Tỷ trọng 

(%) Giá trị Tỷ trọng 
(%)

Tôm 134.466 14,79%  118.822 11,50%  173.215 15,60%

Cá 604.139 66,45%  652.772 63,20%  740.033 66,63%

Ghẹ 2.466 0,27%  2.804 0,27%  3.757 0,34%

Mực 46.016 5,06%  17.555 1,70%  45.052 4,06%

Khác 122.041 13,42%  240.889 23,32%  148.587 13,38%

Tổng cộng 909.128 100%  1.032.842 100%  1.110.644 100%

Doanh thu theo nhóm sản phẩm
Đơn vị tính: Triệu đồng

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Tôm Cá Ghẹ Mực Khác

01/10/2016 - 30/09/2017

01/10/2017 - 30/09/2018

01/10/2018 - 30/09/2019

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU THEO NHÓM SẢN PHẨM

CƠ CẤU DOANH THU THEO NHÓM SẢN PHẨM

Tôm

Cá

Ghẹ

Mực

Khác

Vòng trong: Năm tài chính 2018

Vòng ngoài: Năm tài chính 2019

Giá nguyên liệu đầu vào là yếu tố 
quan trọng, ảnh hưởng đến kết 
quả kinh doanh của các doanh 
nghiệp chế biến thủy sản. Trong 
năm, giá nguyên liệu đầu vào của 
mặt hàng chính của Công ty có 
nhiều sự biến động. Cụ thể, giá 
cá tra thương phẩm loại 1 hiện 
dao động ở mức 20.000 đồng/kg 
– 22.000 đồng/kg, giá cá tra giống 
dao động từ 18.000 – 19.000 đồng/
kg (cỡ 1,5 – 2,5 cm), giá tôm thẻ 
chân trắng cỡ 100 con/kg dao 
động từ 87.000-100.000 đồng/kg, 
tăng 10.000 đồng/kg so với với 
cuối tháng 09/2019, giá tôm sú 
loại 40 con/kg giá 240.000 đ/kg, 
tăng 20.000 đồng/kg. 

Nhìn chung, cá 
là mặt hàng chủ 
lực của Công 
ty. Đứng vị trí 
thứ 2 trong cơ 
cấu doanh thu 
của Công ty là 
các sản phẩm 
từ tôm, chiếm 
15,6%, tương 
đương đạt 173,2 
tỷ đồng. Các mặt 
hàng ghẹ, mực 
chiếm lần lượt là 
0,34% và 4,06%.

Giá nguyên liệu đầu vào tăng sẽ ảnh 
hưởng tiêu cực đến giá vốn hàng bán 
và lợi nhuận của các doanh ngiệp chế 
biến thủy sản. Do đó, giá vốn hàng 
bán trong năm tài chính 2019 đạt 
1.014,7 tỷ đồng, tương đương tăng 
8,01%; trong khi lợi nhuận sau thuế 
chỉ đạt 25,2 tỷ đồng, tương đương 
tăng 2,62% so với cùng kỳ năm 2018. 
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 
mang đến sản phẩm tốt cho người 
tiêu dùng, Công ty không ngừng nỗ 
lực tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu 
vào có chất lượng với giá cả hợp lý; 
đồng thời Công ty đầu tư nghiên cứu 
các sản phầm mới, đa dạng hóa các 
sản phẩm của mình, mở rộng thêm 
thị trường tiêu thụ.

63,20%

66,63%

0,27%
1,70%

23,32%

11,50%
15,60%

13,38%

0,34%

4,06%

Đơn vị tính: Tỷ đồng

134 118
173

604
653

740

2,4 2,8 3,7
46 17 45

122

241

149
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Khoản mục
01/10/2016 - 30/09/2017 01/10/2017 - 30/09/2018 01/10/2018 - 30/09/2019

Giá trị Tỷ trọng 
(%) Giá trị Tỷ trọng 

(%) Giá trị Tỷ trọng 
(%)

DT từ xuất khẩu 380.592 41,86% 351.288 34,01%  277.278 24,97%

- EU 115.889 12,75% 106.429 10,30%  106.004 9,54%

- Nhật 68.279 7,51% 86.563 8,38%  65.987 5,94%

-Úc - - 0 0,00%  2.427 0,22%

- Châu Á (trừ Nhật) 145.004 15,95% 120.098 11,63%  96.652 8,70%

- Khác 51.420 5,66% 38.198 3,70%  6.208 0,56%

DT từ bán hàng 
nội địa 528.536 58,14% 681.554 65,99%  833.366 75,03%

Tổng cộng 909.128 100% 1.032.842 100% 1.110.644 100%

Doanh thu theo khu vực
Đơn vị tính: Triệu đồng

Đối với thị trường trong nước, Công ty 
đẩy mạnh chiến lược tiếp thị sản phẩm tại 
các chuỗi nhà hàng cao cấp, siêu thị lớn, 
dẫn đến doanh thu từ bán hàng nội địa 
đạt 833,37 tỷ đồng, chiếm 75,03% tổng 
doanh thu của Công ty. Việc mở rộng thị 
phần tại thị trường nội địa sẽ góp phần 
tạo dựng uy tín, nâng cao thương hiệu 
của Công ty trong mắt người dùng Việt. 
Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát 
triển bền vững của Công ty trong tương 
lai. 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản của cả nước ước đạt gần 6,3 tỷ USD, giảm 
nhẹ gần 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, ASEAN đều giảm, trong khi chỉ tăng nhẹ tại một số thị trường như Trung Quốc, Mỹ, 
Australia.

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU 9 tháng 
đầu năm đã bị sụt giảm 10%, dẫn đến EU từ thị 
trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ 2 của Việt 
Nam, đã tụt xuống thứ 5 sau Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Mỹ và ASEAN. Nguyên nhân chính là do 
ảnh hưởng của thẻ vàng IUU. Tuy nhiên, đây vẫn 
là thị trường xuất khẩu chính của Công ty, chiếm 
9,54% tổng doanh thu và chiếm 38% doanh thu 
từ xuất khẩu trong năm 2019. Cùng xu hướng với 
tình hình chung của ngành, thị trường tiêu thụ 
ASEAN giảm 19,52% so với năm 2018, tương ứng 
đạt 96,65 tỷ đồng, chiếm 8,7% tổng doanh thu. 

EU Nhật Úc Châu Á 
(trừ Nhật)

Khác

01/10/2016 - 30/09/2017

01/10/2017 - 30/09/2018

01/10/2018 - 30/09/2019

DOANH THU TỪ XUẤT KHẨU

Nội địa

Xuất khẩu

CƠ CẤU DOANH THU THEO KHU VỰC

NĂM TÀI 
CHÍNH 2018

NĂM TÀI 
CHÍNH 2019

116 106106

68
86

66

145

120
97

97

51
38

6

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Hùng Hậu - Vì chất 
lượng cuộc sống
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Trần Văn Hậu Chủ tịch Thành viên không điều hành

2 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chủ tịch Thành viên không điều hành

3 Từ Thanh Phụng Thành viên Thành viên điều hành

4 Ngô Đức Dũng Thành viên Thành viên không điều hành

5 Đinh Thị Bích Hà Thành viên Thành viên không điều hành

6 Trần Thanh Hương Thành viên Thành viên không điều hành 

7 Võ Minh Khang Thành viên Thành viên không điều hành

8 Tôn Thất Diên Khoa Thành viên Thành viên độc lập
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Ông Trần Văn Hậu  Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 18/08/1981
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:
• Từ 2004 – 2005: Làm việc tại Công ty Sản xuất Thương Mại Toàn Phát.
• Từ 2005 – 2006: Giám đốc Công ty CP Tô Châu.
• Từ 2006 – 12/2016: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cá.
• Từ 2010 – 7/2011: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản số 1.
• Từ 04/2010 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hùng 

Hậu.
• Từ 07/2011 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng 

Hậu (tên cũ: Công ty CP Thủy sản số 1).
• Từ 11/2012 – Nay: Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Văn Hiến..
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Chủ 
tịch Hội đồng quản trị
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
• Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Văn Hiến.
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 52.643  Cổ phần phổ thông (chiếm 0,25% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 7.250.300  cổ phần (chiếm 34,36% vốn điều lệ).

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 07/10/1980
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
• Từ 2003 – 2004: Làm việc tại Báo VietNamnet.
• Từ 2004 – 2008: Phó phòng Hành chính Nhân sự tại Công ty TNHH Xây dựng Trường Giang.
• Từ 2009 – 12/2010: Làm việc tại Công ty TNHH Hùng Cá.
• Từ 12/2010 – 12/2011: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự tại Công ty TNHH Hùng Cá.
• Từ 01/2012 – 07/2013: Trưởng phòng Nhân sự tại Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.
• Từ 11/2012 – Nay: Thành viên HĐQT tại Trường Đại học Văn Hiến.
• Từ 07/2013 – Nay: Chánh Văn phòng HĐQT Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.
• Từ 10/2016 – Nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.
• Từ 04/2015 – 26/09/2017: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: 

Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
• Từ 26/09/2017 – 14/01/2019: Thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: 

Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
• Từ 14/01/2019 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: Công ty 

CP Thuỷ sản Số 1).
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Phó Chủ tịch Hội đồng 
quản trị
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: 
• Phó Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Văn Hiến
• Phó Chủ tịch HĐQT – Cty CP Phát triển Hùng Hậu
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 39.008 cổ phần phổ thông (chiếm 0,18% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
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Ông Từ Thanh Phụng

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Năm sinh: 01/05/1975
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Kế toán
Quá trình công tác:
• Từ 1999 – 2007: Công tác tại Công ty CP Thuỷ sản Cửu Long.
• Từ 2007 – 2010: Học Thạc sĩ Tài chính – Kế toán tại Mỹ.
• Từ 2011 – 05/2014: Công tác tại Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.
• Từ 04/2012 – 04/2014: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên 

cũ: Công ty CP Thủy sản số 1).
• Từ 04/2014 – 26/09/2017: Thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên 

cũ: Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 1).
• Từ 6/2014 – 02/10/2017: Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: 

Công ty CP Thủy sản số 1).
• Từ 26/09/2017 – 14/01/2019: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu 

(tên cũ: Công ty CP Thủy sản số 1).
• Từ 14/01/2019 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: 

Công ty CP Thủy sản số 1).
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Thành viên 
Hội đồng Quản trị
kiêm Tổng Giám đốc
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 47.324 cổ phần phổ thông (chiếm 0,22% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).

Thành viên Hội đồng quản trị
kiêm Tổng Giám đốc

Ông Ngô Đức Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 

Năm sinh: 25/12/1960
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Điện công nghiệp
Quá trình công tác:
• Từ 1994 – 07/2000: Trưởng phòng Kỹ thuật điện Xí nghiệp Mặt hàng mới 

thuộc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam.
• Từ 07/2000 – 01/2008: Phó Giám đốc KT - CĐL CTCP Thủy sản Số 1.
• Từ 04/2007 – 04/2010: Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy sản số 1.
• Từ 01/2008 – 08/2011: Phó Tổng Giám đốc KT - CĐL CTCP Thủy sản Số 1.
• Từ 05/2010 – 04/2015: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản số 1.
• Từ 09/2011 – 03/10/2013: Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản số 1.
• Từ 11/2013 – 08/2014: Giám đốc Kỹ thuật Công ty CP Thủy sản Số 1.
• Từ 08/2014 – 05/2016: Cố vấn Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản số 1.
• Từ 04/2015 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu 

(tên cũ: Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: 
Thành viên Hội đồng Quản trị 
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 321.011  cổ phần phổ thông (chiếm 1,52% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 2.109.123 cổ phần (chiếm 9,99% vốn điều lệ).
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Bà Đinh Thị Bích Hà Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 01/12/1986
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:
• Từ 08/2008 – 07/2009: Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ĐT Hoàn Châu.
• Từ 08/2009 – 05/2010: Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hùng Cá.
• Từ 05/2010 – 11/2012: Trưởng phòng Mua hàng Công ty TNHH Hùng Cá.
• Từ 11/2010 – 2012: Giám đốc Công ty TNHH Hoàn Kim.
• Từ 04/2012 – 6/2015: Thành viên HĐQT Công ty CP Thuỷ sản Số 1.
• Từ 04/2013 – 01/2014: Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Thuỷ sản Số 1.
• Từ 01/2014 – 21/07/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu 

(tên cũ: Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
• Từ 06/2015 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: 

Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Thành 
viên Hội đồng Quản trị
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 464.736 cổ phần phổ thông (chiếm 2,20% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).

Ông Trần Thanh Hương Thành viên Hội đồng quản trị 

Năm sinh: 27/09/1972
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cử nhân chuyên ngành Quản trị 
Kinh doanh
Quá trình công tác:
• Từ 02/1992 – 09/1995: Công nhân kỹ thuật Công ty Công trình thủy, Chi nhánh TP.HCM.
• Từ 09/1995 – 04/1999: Học đại học, Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Văn Lang.
• Từ 05/1999 – 12/2001: Nhân viên - Phó phòng - Trưởng phòng HCNS Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Hàng tiêu dùng Bình Tân (Bita’s).
• Từ 01/2002 – 12/2005: Trưởng phòng HCNS - Giám đốc HCNS Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Toàn Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Toàn Mỹ - Hà Nội.
• Từ 01/2006 – 12/2006: Trưởng phòng Tổ chức Chính trị - Lao động tiền lương Công ty Viễn 

thông Quân đội Viettel Mobile.
• Từ 01/2007 – 12/2007: Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đất Quảng (Datkeys).
• Từ 01/2008 – 12/2009: Giám đốc Công ty TNHH Misawa.
• Từ 01/2010 – 03/2013: Giám đốc HC-NS Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Bình.
• Từ 04/2013 – 07/2016: Phó Giám đốc HCNS - Giám đốc HCNS Công ty Cổ phần
• Phát triển Hùng Hậu.
• Từ 08/2016 – 03/05/2017: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu.
• Từ 03/2017 – 03/05/2017: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phân phối Hùng Hậu.
• Từ 03/05/2017 – 02/10/2017: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Nông nghiệp Hùng 

Hậu (tên cũ: Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
• Từ 02/10/2017 – Nay: Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên 

cũ: Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Thành viên Hội đồng 
quản trị 
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần phổ thông (chiếm 0% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0  cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Ông Võ Minh Khang Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 02/10/1976
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản
Quá trình công tác:
• Từ 1999 – 2001: Nhân viên KCS Công ty Thuốc lá Bến Thành.
• Từ 2001 – 2003: Nhân viên KCS Công ty CP Thuỷ sản Số 1.
• Từ 2004 – 2010: Quản đốc Phân xưởng 2 Công ty CP Thuỷ sản Số 1.
• Từ 2010 – 2011: Phó Giám đốc Sản xuất Công ty Cp Thuỷ sản Số 1.
• Từ 2012 – 2013: Trưởng Ban điều hành Sản xuất Công ty CP Thuỷ sản Số 1.
• Từ 2013 – 2014: Giám đốc Quản lý Sản xuất Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.
• Từ 2013 – 2014: Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hùng Hậu.
• Từ 2014 – 2015: Giám đốc Sản xuất Công ty CP Thuỷ sản Số 1.
• Từ 2015 – 2016: Tổng Giám đốc Công ty CP Thuỷ sản Hùng Hậu.
• Từ 09/2016 – 03/05/2017: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Nông nghiệp 

Hùng Hậu (tên cũ: Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
• Từ 31/12/2016 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: 

Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Thành viên 
Hội đồng quản trị
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 3.850 cổ phần phổ thông (chiếm 0,02% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).

Ông Tôn Thất Diên Khoa Thành viên Hội đồng quản trị 

Năm sinh: 07/06/1974
Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ tài chính ngân hàng
Quá trình công tác:
• Từ 08/1995 – 10/1999: Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, TP. HCM.
• Từ 11/1999 – 11/2000: Kiểm soát viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân 

hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, TP. HCM.
• Từ 12/2000 – 04/2004: Phó phòng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, TP. HCM.
• Từ 05/2004 – 06/2006: Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng 

TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, TP. HCM.
• Từ 07/2006 – Nay: Giám đốc Đầu tư tài chính – Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt 

Nam, TP. HCM.
• Từ 03/2008 – Nay: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Vinaconex – ITC.
• Từ 05/2010 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: 

Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
• 04/2018 - nay: TV HĐQT Công ty CP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương
• 04/2018 - nay: TV BKS Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Thành viên 
Hội đồng Quản trị 
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần phổ thông (chiếm 0% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0  cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Thành viên ban điều hành

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Trần Thanh Hương Tổng Giám đốc Đến ngày 05/09/2019

2 Từ Thanh Phụng Tổng Giám đốc Từ ngày 05/09/2019

3 Đinh Nhân Thiên Phúc Phó Tổng Giám đốc Đến ngày 07/01/2019

4 Huỳnh Thanh Phó Tổng Giám đốc Từ ngày 09/05/2018

5 Nguyễn Minh Hiếu Phó Tổng Giám đốc Từ ngày 29/06/2018

6 Tống Văn Tùng Phó Tổng Giám đốc Từ ngày 09/05/2018

7 Nguyễn Minh Hoàng Kế toán trưởng Đến ngày 12/02/2019

8 Phạm Thị Bích Như Kế toán trưởng Từ ngày 12/02/2019

* Sơ yếu lý lịch (SYLL) của ông Từ Thanh Phụng: xem mục SYLL của Hội đồng quản trị
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Bà Huỳnh Thanh Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 11/11/1978
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Quá trình công tác:
• Từ 2001 – 12/2005: Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Mỹ Anh.
• Từ 01/2006 - 05/2011: Quản lý nhóm Cty TNHH Tư vấn Kiểm toán A&C.
• Từ 06/2012 – Nay: Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.
• Từ 04/2014 – 03/2018: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Nông nghiệp Hùng 

Hậu (tên cũ: Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
• Từ 03/2018 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu 

(tên cũ: Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Phó 
Tổng Giám đốc 
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần phổ thông (chiếm 0% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0  cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).

Ông Tống Văn Tùng Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng
Quá trình công tác:
• Từ 2002 – 2007: Tự kinh doanh.
• Từ 2008 – 2012: Học Đại học tại Trường Đại Học Văn Hiến.
• Từ 2013 – 02/2014: Làm việc tại Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.
• Từ 03/2014 – 08/2015: Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy Sản Số 9.
• Từ 9/2015 – 10/2016: Phó Phòng Chuỗi Cung ứng Công ty CP Nông Nghiệp Hùng 

Hậu.
• Từ 11/2016 – 04/2017: Giám Đốc Công ty TNHH Nha Mân.
• Từ 05/2017 - nay: Giám Đốc Công ty TNHH Ngư Nghiệp Hùng Hậu.
• Từ 05/2018 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên 

cũ: Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Phó Tổng 
Giám đốc
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 1.110.364 cổ phần phổ thông (chiếm 5,27% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Bà Nguyễn Minh Hiếu Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 02/12/1986
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính-Kế toán
Quá trình công tác:
• Từ 2005-2009: Đại học
• Từ 2009-2010: Nhân viên Kinh doanh Công ty TNHH One Pay.
• Từ 2010-2011: Nhân viên Kinh doanh Công ty TNHH Hùng Cá.
• Từ 2011-2015: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Châu.
• Từ 2015 -2017: Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Châu.
• Từ 2017-2018: Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu.
• Từ 06/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: 

Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Phó 
Tổng Giám đốc 
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần phổ thông (chiếm 0% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0  cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).

Bà Phạm Thị Bích Như Kế toán trưởng

Năm sinh: 14/02/1989 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Tài chính
Quá trình công tác:
• Năm 2017-09/2010: Học tập  tại Trường Đại Học kinh tế kỹ thuật Bình Dương.
• Tháng 10/2010-12/2014: Làm việc tại Công ty TNHH Hùng Cá, phụ trách kế toán 

thu chi, công nợ, ngân hàng, thuế, tổng hợp.
• Tháng 12/2014-10/2018: Làm việc tại Công ty CP Phát Triển Bóng Đá Đồng Tháp, 

phụ trách kế toán thu chi, công nợ, ngân hàng, thuế, Kế toán trưởng.
• Tháng 10/2018-01/2019: Làm việc tại Công ty CP Phát Triển Hùng Hậu, chuyên 

viên Ban tài chính kế toán.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Kế toán 
trưởng
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần phổ thông (chiếm 0% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Thành viên ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Đinh Thị Bảo Yến Trưởng ban

2 Dư Thiện Minh Trang  Thành viên

3 Phạm Nguyễn Linh  Thành viên
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Bà Đinh Thị Bảo Yến Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 17/01/1990
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Quá trình công tác:
• Từ 2008 – 2012: Học tại Trường Đại học Dân lập Văn Lang.
• Từ 07/2012 – 09/2013: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Dịch vụ Hùng Hậu.
• Từ 09/2013 – Nay: Kế toán tại Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.
• Từ 04/2015 – Nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Nông nghiệp Hùng 

Hậu (tên cũ: Công ty CP Thuỷ sản Số 1).
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Trưởng 
Ban kiểm soát 
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần phổ thông (chiếm 0% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0  cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).

Bà Dư Thiện Minh Trang Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 03/04/1984  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  
Quá trình công tác:
• 05/2010-12/2012: Nhân viên kế toán – Công ty TNHH Hùng Cá
• 12/2012-02/2014: Nhân viên tính giá – Công ty Cổ phần Thủy sản số 1
• 02/2014-05/2016: Nhân viên kế toán – Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
• 05/2016-06/2016: Kế toán tổng hợp – Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1
• 06/2016-05/2017: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
• 05/2017-05/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
• 05/2018 – Nay : Giám đốc Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Phát triển Hùng 

Hậu.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công tyCP Nông nghiệp Hùng Hậu: Thành viên 
Ban kiểm soát
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: 
• Giám đốc Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 554.469 cổ phần phổ thông (chiếm 2.63% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
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Ông Phạm Nguyễn Linh Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 20/11/1986 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Quá trình công tác:
• Từ tháng 9/2009 đến tháng 11/2013: Trưởng nhóm - Công Ty TNHH DV và Tư 

Vấn Thuế  A&M.
• Từ tháng 12/2013 đến 10/2016: Trưởng nhóm - Công Ty TNHH Kế Toán Cát 

Tường.
• Từ tháng 11/2016 đến tháng 05/2017: Chuyên viên kế toán- kiểm toán - Công 

Ty CP PT Hùng Hậu.
• Từ tháng 1/2017 đến nay: Kế toán trưởng - Công Ty TNHH Thực Phẩm Hùng 

Hậu
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu: Thành 
viên Ban kiểm soát 
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/09/2019:
• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần phổ thông (chiếm 0% vốn điều lệ).
• Đại diện sở hữu: 0  cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ 
nhiệm

Ngày miễn 
nhiệm

1 Từ Thanh Phụng Phó Chủ tịch HĐQT 14/01/2019

2 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chủ tịch HĐQT 14/01/2019

3 Huỳnh Thanh Trưởng ban 19/01/2019

4 Đinh Thị Bảo Yến Trưởng ban 19/02/2019

5 Huỳnh Minh Tâm Thành viên BKS 19/01/2019

6 Dư Thiện Minh Trang Thành viên BKS 19/01/2019

7 Phạm Nguyễn Linh Thành viên BKS 19/01/2019

8 Từ Thanh Phụng Tổng giám đốc 05/09/2019

9 Trần Thanh Hương Tổng giám đốc 05/09/2019

10 Nguyễn Minh Hoàng Kế toán trưởng 12/02/2019

11 Phạm Thị Bích Như Kế toán trưởng 12/02/2019

Những thay đổi trong ban điều hành
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Số lượng cán bộ công nhân viên
Trong năm 2019, tổng số lượng CBCNV của Công ty là 376 người, cụ thể như sau:

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A Theo trình độ 376 100%

1 Trên Đại học 3 1%

2 Đại học 60 16%

3 Cao đẳng 26 7%

4 Khác 287 76%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 376 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 107 28%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 269 72%

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 0 0%

CƠ CẤU LAO 
ĐỘNG THEO 

TRÌNH ĐỘ

CƠ CẤU LAO 
ĐỘNG THEO 
TÍNH CHẤT 
HỢP ĐỒNG

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng

Khác

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm

20
13

20
14 20

15

Năm
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i c
hính 01

/01
/20

16
 - 3

0/0
9/2
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6

Năm
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hính 01

/10
/20

16
 - 3

0/0
9/2

01
7

Năm
 tà

i c
hính 01

/10
/20

18
 - 3

0/0
9/2

01
9

Năm
 tà

i c
hính 01

/10
/20

17 
- 3

0/0
9/2

01
8

5,036 5,543
6,239 6,634 6,998 7,069

7,902

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM

Đơn vị tính: Triệu đồng/tháng/người
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Chính sách đối với người lao động

Hoạt động đào tạo

Nhân lực là nền tảng, là cốt lõi để vận hành bộ máy Công ty. 
Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững bên cạnh định hướng 
chiến lược đúng đắn còn phải có nguồn nhân lực chất lượng. 
Do đó, các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 
luôn được Công ty chú trọng. Tùy thuộc vào trình độ của từng 
lao động, yêu cầu của từng phòng ban, các cán bộ công nhân 
viên sẽ được tổ chức tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, kỹ 
thuật và các lớp bồi dưỡng kiến thức về vấn đề an toàn vệ sinh 
thực phẩm, v.v... phù hợp cho từng đối tượng. Bên cạnh đó, các 
cấp quản lý được khuyến khích tham gia các khóa học về thuế, 
lương, chất lượng đầu ra, v.v… để xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống quản lý kinh doanh hiệu quả của Công ty.

Chính sách phúc lợi

Các chính sách Lương, thưởng và chế độ đãi ngộ, trợ cấp… cho người lao động 
luôn được xem xét và giải quyết thỏa đáng nhằm tạo động lực cho người lao 
động làm việc có năng suất. Tất cả cán bộ công nhân viên đều được tham gia 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định và đảm 
bảo các quyền lợi theo Bộ Luật lao động. Ngoài ra, Công ty còn đẩy mạnh tinh 
thần làm việc, sáng tạo và đoàn kết thông qua các phong trào thi đua giữa các 
cá nhân và giữa các đội nhóm với nhau như: các chính sách khen thưởng cho 
cá nhân có thành tích tốt, tổ chức các buổi dã ngoại, tổ chức sân chơi cho nhân 
viên và các cấp quản lý trong những những dịp lễ hội,…

Môi trường công việc

Một môi trường làm việc hiện đại, năng 
động sẽ khuyến khích tinh thần làm việc 
của người lao động. Do đó, Công ty xây 
dựng, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống 
các phòng nghỉ, phòng ăn giúp công nhân 
có sự thoải mái, thuận tiện trong giờ giải 
lao. Bên cạnh đó, để tạo sự gắn kết giữa 
người lao động và Ban quản lý, Công ty 
luông tạo dựng môi trường làm việc thân 
thiện, cởi mở tạo điều kiện cho từng cá 
nhân phát huy tối đa khả năng vốn có của 
bản thân. Từ đó góp phần xây dựng và 
phát triển hình ảnh Công ty với văn hóa 
làm việc hài hòa, chuyên nghiệp.
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Chính sách đối với người lao động

Chính sách lương 2018 – 2019
Đối với khối Gián tiếp hưởng lương 3P

• Lương P1: Lương theo vị trí công việc.

• Lương P2: Theo năng lực và hiệu quả công việc.

• Lương P3: Thưởng kết quả hoàn thành mục tiêu công việc khi Công ty đạt mục tiêu 
kinh doanh (lợi nhuận)

Đối với khối trực tiếp sản xuất hưởng lương sản phẩm  

Hưởng lương trên sản lượng sản xuất được và hưởng theo sản phẩm

Chính sách thưởng 2018 - 2019
 Tiếp tục phát huy chính sách lương, thưởng của năm trước đồng thời xem xét điều 
chỉnh chính sách lương 3P cho CBNV bình quân tăng 15%. Đối với chế độ đãi ngộ, 
Công ty luôn thực hiện tốt và đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế theo quy định pháp luật. Định kỳ cho cán bộ nhân viên khám sức khỏe, tổ chức 
đi nghỉ mát, duy trì các hoạt động đoàn thể, tổ chức bữa ăn cho cán bộ công nhân 
viên luôn đảm bảo “Đủ lượng, đủ chất và an toàn vệ sinh thực phẩm”.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN TRONG NĂM 2019

STT Dự án Giá trị đã hoàn thành

1 Công trình HHA OFFICE 14.297.088.395

2 Dự án nhà máy Thủy Sản Sa Đéc Đồng Tháp 2.531.860.514

3
Dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao 
cấp SJI Plaza

1.878.034.091

Tình hình đầu tư, thực hiện dự án trong năm 2019

Tình hình đầu tư vào đơn vị khác

STT Tên Công ty Địa chỉ
Ngành nghề 

kinh doanh chính

1
Công ty CP Xuất nhập khẩu 
Thủy sản Năm Căn

Khu vực 1, khóm 3, Thị trấn 
Năm Căn, Huyện Năm Căn 

Cà Mau

Chế biến, bảo quản 
thủy sản và các sản 
phẩm từ thủy sản

2 Công ty CP Bao bì Thủy sản
2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh
Sản xuất giấy, bìa giấy, 

bao bì từ giấy và bìa

3
Công ty TNHH Rau quả 
Hùng Hậu

Số 45D/TB, Quốc lộ 54, ấp 
Tân Bình, xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Chế biến và bảo quản 
rau quả

4
Công ty TNHH Thực Phẩm 
Hùng Hậu

Lô C3-1, đường D2 và đường 
N7, KCN Tân Phú Trung, xã 

Tân Phú Trung...,  huyện Củ 
Chi, TPHCM

Sản xuất mì ống, mỳ sợi 
và sản phẩm tương tự

Xây dựng cơ bản dở dang năm 2019:



74 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2019 75CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu 01/10/2017 - 
30/09/2018

01/10/2018 - 
30/09/2019 % tăng giảm

Tổng giá trị tài sản 952.879 941.988 -1,14%

Doanh thu thuần 1.032.842 1.110.644 7,53%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 29.683 31.059 4,64%

Lợi nhuận khác 489 297 -39,25%

Lợi nhuận trước thuế 30.171 31.356 3,93%

Lợi nhuận sau thuế 24.480 25.120 2,62%

Tổng giá trị chi trả cổ tức 18.780 23.88 27,20%

Chỉ số tài chính

Chỉ tiêu ĐVT 01/10/2017 
-30/09/2018

01/10/2018 
-30/09/2019

% tăng/
giảm

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,09 1,12 3,01%

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,74 0,73 (0,99%)

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 71,12% 69,52% (2,25%)

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 246,25% 228,04% (7,39%)

Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,62 5,13 11,01%

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình 
quân Vòng 1,12 1,17 4,67%

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số LNST/DTT % 2,37% 2,26% (4,57%)

Hệ số LNST/VCSH bình quân % 9,05% 8,93% (1,28%)

Hệ số LNST/Tổng TS bình quân % 2,66% 2,65% (0,32%)

Hệ số LN HĐKD/DTT % 2,87% 2,80% (2,69%)

Năm tài chính 2019, thị trường xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn, giá nguyên liệu tăng 
đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nhờ vào các chính sách 
quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hợp lý, Công ty đạt được kết quả kinh doanh hiệu quả. 
Doanh thu thuần đạt 1.110,6 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 31,1 tỷ đồng, tương 
đương tăng 4,64% so với năm tài chính 2018. Lợi nhuận trước và sau thuế tăng lần lượt 3,93% 
và 2,62%.

Trong năm, các chính sách mở rộng thị 
trường tiêu thụ mới, đa dạng hóa sản phẩm 
từ thủy sản đến nông nghiệp đã góp phần 
vào sự tăng trưởng của Công ty. Điển hình, 
Công ty đã xuất khẩu sang 03 thị trường 
mới, gồm: Nga, Romania, Cyprus; đồng 
thời, Công ty đưa ra thị trường các sản 
phẩm mới đến từ nông nghiệp như: bánh 
khoai tây tổ yến, bánh khoai lang phô mai. 
Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên 
luôn nỗ lực không ngừng để tạo ra những 
sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng 
và xây dựng hình ảnh uy tín, đưa thương 
hiệu Công ty ra tầm thế giới. Từ đó ảnh 
hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh 
của Công ty.

Đơn vị tính: Triệu đồng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ số tài chính

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Hệ số thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp 
trong năm tài chính 2019 đạt 1,12 lần, tăng 
3,01% so với cùng kỳ năm 2018; trong khi hệ số 
thanh toán nhanh giảm 0,99%, tương đương 
đạt 0,73 lần. Nguyên nhân chính là do giá trị 
Hàng tồn kho tăng hơn 21 tỷ đồng, chủ yếu 
là lượng hàng thành phẩm. Hiện nay, Công 
ty đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại 
thị trường nội địa thông qua các chuỗi siêu 
thị, nhà hàng cao cấp. Do đó, việc gia tăng 
sản xuất, chế biến thủy sản tại thời điểm này 
nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường 
cho dịp lễ cuối năm

Hệ số thanh 
toán ngắn 

hạn

Hệ số thanh 
toán nhanh

01/10/2017 -30/09/2018

01/10/2018 -30/09/2019

CƠ CẤU VỐN

Hệ số Nợ/
Tổng tài sản

Hệ số Nợ/
Vốn chủ sở 

hữu

01/10/2017 -30/09/2018

01/10/2018 -30/09/2019

HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG

Vòng quay 
hàng tồn 

kho

Doanh thu 
thuần/Tổng tài 
sản bình quân

01/10/2017 -30/09/2018

01/10/2018 -30/09/2019

KHẢ NĂNG SINH LỜI

Hệ số 
LNST/DTT

Hệ số LNST/
VCSH bình 

quân

01/10/2017 -30/09/2018

01/10/2018 -30/09/2019

Hệ số LNST/
Tổng TS bình 

quân

Hệ số LN 
HĐKD/DTT

Trong khi hệ số Nợ/Tổng tài sản chỉ 
giảm 2,25%, hệ số Nợ/Vốn chủ sở 
hữu giảm 7,39%. Cơ cấu nợ phải trả 
tập trung chủ yếu là khoản phải trả 
cho người bán và nợ vay ngân hàng. 
Trong năm, Công ty thanh toán cho 
người bán theo hợp đồng quy định, 
góp phần giảm các khoản nợ. Đồng 
thời, Công ty đã phát hành 1.194.191 
cổ phiếu để trả cổ tức, dẫn đến vốn 
chủ sở hữu tăng 6% so với năm 2018.

Hệ số Vòng quay hàng tồn kho trong 
năm tài chính 2019 tăng 11,01% cho thấy 
số ngày tồn kho của Công ty đang giảm. 
Trong năm qua, Công ty đã thực hiện các 
chính sách tồn kho hợp lý để hạn chế ảnh 
hưởng của nguồn nguyên liệu đầu vào. 
Tỷ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình 
quân tăng 4,67%, tương đương đạt 1,17. 
Nguyên nhân chủ yếu là do tài sản cố 
định giảm. Hiện nay, Công ty đang đầu 
tư xây dựng nhà máy Thủy sản Sa Đéc 
Đồng Tháp. Khi Nhà máy hoàn thành sẽ 
góp phần làm tăng tài sản cố định của 
Công ty, đồng; đồng thời tăng sản lượng 
sản xuất, kỳ vọng đóng góp vào sự tăng 
trưởng doanh thu

Ngành thủy sản Việt Nam tiếp 
tục gặp khó khăn trong năm 
2019, do ảnh hưởng của thẻ vàng 
IUU, thuế CBPG giai đoạn POR14. 
Sản lượng xuất khẩu sang các thị 
trường lớn như Mỹ, EU, .. giảm. 
Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu 
trong năm cũng có xu hướng 
tăng làm tăng giá vốn hàng 
bán. Dẫn đến các chỉ tiêu về khả 
năng sinh lời giảm. Để hạn chế 
những ảnh hưởng đến khả năng 
sinh lơi, Công ty chủ động theo 
sát tình hình chung của ngành 
nhằm đưa ra các biện pháp phù 
hợp, từ đó hoàn thành kế hoạch 
mà Đại hội cổ đông đề ra.

1,09 1,17

0,74 0,73

71,1 69,5

ĐVT: lần

ĐVT: %

246,3
228

ĐVT: vòng

4,62
5,13

1,12 1,17

ĐVT: %

2,37 2,26

9,05 8,93

2,66 2,65 2,67 2,80
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Thông tin cổ phần

STT Nội dung Số lượng Ghi chú

1 Số cổ phần đang lưu hành 21,100,234  

a Số cổ phần chuyển nhượng tự do 21,100,234  

b Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng -    

2 Cổ phiếu quỹ 1.010

Tổng số cổ phiếu phát hành 21,101,244

STT Loại cổ đông Số cổ phần
Giá trị

 (triệu đồng)
Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước 0 0 0.00%

II Cổ đông nội bộ 2,596,405 25,964,050,000 12.30%

II Cổ đông trong nước 21,059,747 210,597,470,000 99.80%

1 Cá nhân 9,138,055 91,380,550,000 43.31%

2 Tổ chức 11,921,692 119,216,920,000 56.50%

III Cổ đông nước ngoài 41,497 414,970,000 0.20%

1 Cá nhân 31,941 319,410,000 0.15%

2 Tổ chức 9,556 95,560,000 0.05%

Tổng cộng 21,101,244 211,012,440,000 100.00%

Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/09/2019

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Loại chứng khoán   

Mệnh giá (ĐVT: đồng)  10,000

Số lượng chứng khoán phát hành Phát hành cổ 
phiếu để trả cổ tức 1,194,191

Số cổ đông được phân phối Phát hành cổ 
phiếu để trả cổ tức 381

Tổng số lượng chứng khoán sau khi 
phát hành

Phát hành cổ 
phiếu để trả cổ tức 21,101,244

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết 
sau khi thay đổi niêm yết

Phát hành cổ 
phiếu để trả cổ tức 21,101,244

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực Phát hành cổ 
phiếu để trả cổ tức 16/08/2019

Theo quyết 
định số 556/

QĐ-SGDHN ngày 
16/08/2019 của 

SGDCK Hà Nội về 
việc chấp thuận 

niêm yết bổ sung 
cổ phiếu SJ1

Ngày chính thức giao dịch Phát hành cổ 
phiếu để trả cổ tức 06/09/2019

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác

Không có



80 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2019 81CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN 
ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

CỦA CÔNG TY
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Chính sách liên quan đến môi trường

Yếu tố môi trường luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các Quốc 
gia hiện nay, trong đó có Việt Nam. Các thương hiệu thân thiện với 
môi trường, các sản phẩm đẩm bảo chất lượng an toàn thực phẩm 
luôn được ưa chuộng. Ý thức được điều đó, Nông nghiệp Hùng Hậu 
dành sự quan tâm nhất định và rất xem trọng yếu tố môi trường 
trong quá trình sản xuất. Cụ thể, chất lượng xử lý các chất thải công 
nghiệp, nước luôn đảm bảo được các chỉ tiêu an toàn theo tiêu 
chuẩn quy định. Ngoài ra, Công ty cũng có biện pháp hạn chế các 
tác nhân gây ô nhiễm môi trường phát sinh từ các hoạt động sản 
xuất, xử lý bảo quản nguyên vật liệu dùng trong quá trình sản xuất.

Thị trường EU, Nhật Bản,… là thị trường xuất khẩu chủ yếu của Công 
ty. Đây cũng là một trong các nước yêu cầu nghiêm ngặt về yếu tố 
môi trường và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao. Do đó, Công ty 
tập trung nâng cao hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm và 
hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến thủy sản nhằm mang đến 
sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng và hướng đến định 
hướng phát triển bền vững.
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Quản lý nguồn nguyên liệu
Trong những năm gần đây, Mỹ và EU 
đẩy mạnh việc kiểm soát an toàn thực 
phẩm tại cửa khẩu, đặc biệt là các 
mặt hàng thủy sản. Để tạo ra các sản 
phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn 
thực phẩm, nguồn nguyên liệu đầu 
vào luôn là ưu tiên hàng đầu trong quy 
trình sản xuất của Công ty.
Trong năm 2019, Công ty sử dụng 
lượng lớn nguyên liệu để sản xuất các 
sản phẩm của Công ty bao gồm: tôm 
nguyên liệu 375 tấn/ năm, bột xù bơ áo 
345 tấn/ năm, bạch tuộc nguyên liệu 
348 tấn/ năm, khoai tây nguyên liệu 840 
tấn/ năm, ghẹ thịt 80 tấn/ năm, Tôm 
vụn 150 tấn/ năm, mực ống, mực nang: 
200 tấn/ năm… Các nguyên liệu này 
được kiểm định từng lô hàng nguyên 
liệu khi nhập vào sản xuất thông qua 
đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao 
về kiểm tra chất lượng. Nhờ vậy, chất 
lượng nguồn nguyên liệu đầu vào luôn 
được đảm bảo.

Đầu tư nhà máy, máy móc hiện đại
Ngoài việc đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu, Công ty còn đẩy mạnh hoạt 
động nghiên cứu cải tiến về dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị thay thế 
con người nhằm nâng cao hiệu suất sản suất. Hiện nay, Công ty đã đầu tư, trang 
bị các máy móc, thiết bị hiện đại tại 03 nhà máy của Công ty. Các máy móc, thiết 
bị này được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên nhằm sử dụng năng lượng hợp lý, 
tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất liên tục của nhà máy.  

Ngoài ra, Công ty cử người chuyên trách kiểm tra môi trường xung quanh, đánh giá 
mức độ nguy hại đến môi trường và lập báo cáo giám sát, đưa ra các phương án xử 
lý khi các tiêu chí môi trường vượt giới hạn quy định. Thường xuyên tuyên truyền 
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân viên nhằm mang đến môi trường làm 
việc xanh – sạch – đẹp, góp phần bảo vệ môi trường chung.
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế 
biến thủy sản, nguồn nhân lực là yếu tố cốt 
lõi cho sự phát triển của Công ty. Ban lãnh 
đạo luôn quan tâm, xây dựng chính sách đào 
tạo, lương thưởng, phúc lợi, phụ cấp nhằm 
hỗ trợ nhân viên trang trải cuộc sống. Công 
ty thực hiện nghiêm túc các chính sách sau:
• Thực hiện ký kết hợp đồng lao động cho 

CBCNV khi đủ thời gian thử việc và được 
đánh giá đạt yêu cầu;

• Đăng ký mua cho người lao động các bảo 
hiểm như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thân thể theo đúng quy 
định pháp luật người lao động;

• Hoàn thiện và xây dựng thêm những 
chính sách liên quan đến lương sản phẩm 
cho khối CNSX để thu hút và nâng cao 
năng suất làm việc của người lao động.

• Liên kết với các tổ chức giáo dục trực thuộc 
HungHau Holdings tổ chức các khóa đào tạo 
vừa học vừa làm, tạo điều kiện cho người lao 
động có cơ hội nâng cao kiến thức, thay đổi 
môi trường làm việc, có thu nhập tốt hơn.

• Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách 
đãi ngộ như hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, hỗ trợ 
tiền giữ con nhỏ dưới 07 tuổi cho NLĐ yên 
tâm sản xuất & gắn bó lâu dài. Các phúc 
lợi, đãi ngộ khác, nhằm thu hút và giữ chân 
người lao động.

• Hoàn thiện đội ngũ nhân sự và hệ thống 
thang bảng lương Công ty.

Ngoài ra, với mong muốn tạo dựng môi trường 
làm việc năng động và đoàn kết, Công ty tổ chức 
những hoạt động như vui chơi giải trí, nghỉ mát 
hàng năm cho cán bộ, nhân viên; đưa ra các 
phong trào thi đua, khen thưởng cho cá nhân 
và tập thể có năng suất lao động tốt.

Chính sách người lao động

Hoạt động xã hội

Xã hội là nền tảng của mọi tổ chức trong nền kinh tế. Hiểu được điều đó, Ban lãnh đạo 
cùng toàn thể CB - CNV luôn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội nhằm góp 
phần chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển, tiến bộ thông qua các hoạt động 
thiện thiện như: tổ chức các đợt vận động quyên góp toàn Công ty ủng hộ đồng bào 
miền Trung bị lũ lụt, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức và tham gia chương trình 
chăm lo Tết cho người nghèo và hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại địa phương nơi Công ty 
đặt trụ sở. Bên cạnh đó, Công ty cũng phối hợp với các đơn vị khác tham gia tổ chức 
vui trung thu cho trẻ em tại các xã Tân Phú Trung & Lớp học tình thương tại Đình Phú 
Định - Quận 6 nhằm mang đền niềm vui, hạnh phúc cho các em trong ngày lễ này.



CHƯƠNG 03
BÁO CÁO CỦA 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh

• Tình hình tài chính
• Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính 

sách, quản lý
• Kế hoạch phát triển trong tương lai
• Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm 

về môi trường và xã hội của Công ty
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình chung
Theo Tổng cục Hải quan, kết thúc 10 tháng đầu năm 2019, trị giá hàng 
hóa xuất khẩu đạt 218,82 tỷ USD, tăng 8,3% và nhập khẩu đạt 209,81 tỷ 
USD, tăng 7,7%. Đi ngược lại bối cảnh xuất khẩu chung cả nước, nhóm 
hàng thủy sản trong 10 tháng đầu năm nay đạt 7,06 tỷ USD, giảm 2,4% 
so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu tôm tiếp tục xu 
hướng sụt giảm từ năm 2018. 
Nguyên nhân là do nửa đầu 
năm nay, sản lượng tôm tăng, 
giá tôm nguyên liệu giảm, 
trong khi lượng tồn kho tôm tại 
các thị trường cao. Theo Hiệp 
hội chế biến và xuất khẩu thủy 
sản Việt Nam (VASEP), xuất 
khẩu cá tra tiếp tục giảm 11% 
trong tháng 10 đạt 201,5 triệu 
USD do ảnh hưởng của thuế 
CBPG giai đoạn POR14 ở mức 
cao. XK cá ngừ tăng 14% đạt 
618 triệu USD, mực bạch tuộc 
giảm 11% đạt 480 triệu USD, các 
loại cá biển khác tăng 17% đạt 
1,38 tỷ USD.

Các doanh nghiệp thủy sản Việt 
Nam phải đối mặt với các rào cản 
kỹ thuật và bảo hộ thương mại như 
các quy định kiểm tra hóa chất, 
kháng sinh; chống bán phá giá; 
kiểm soát thương mại tiểu ngạch 
và kiểm tra an toàn thực phẩm … 
làm ảnh hưởng đến sự phát triển 
của doanh nghiệp. Đồng thời, 
các doanh nghiệp thủy sản từ Ấn 
Độ, Trung Quốc … cũng đang đẩy 
mạnh chiến lược marketing, mở 
rộng quy mô về sản lượng sản 
xuất, các chính sách ưu đãi về giá 
thành, gây sức ép lên các doanh 
nghiệp Việt Nam, trong đó có 
Công ty Cổ phần Hùng Hậu.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu TH Năm 
2018

TH Năm 
2019

KH Năm 
2019

% tăng/giảm

TH 2019/ 
TH2018

TH 2019/ 
KH 2019

Doanh thu thuần bán 
hàng và cung cấp dịch vụ

1.032.842 1.110.644 1.030.000 7,53% 8%

Giá vốn hàng bán 939.471 1.014.713 8,01%

Lợi nhuận gộp bán hàng & 
cung cấp dịch vụ

93.371 95.932 2,74%

Doanh thu hoạt động tài 
chính

12.336 5.903 (52,15%)

Chi phí tài chính 39.447 39.155 (0,74%)

Chi phí bán hàng 16.745 12.429 (25,77%)

Chi phí quản lý doanh 
nghiệp

19.832 19.191 (3,23%)

Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh

29.683 31.059 4,64%

Lợi nhuận khác 489 297 (39,25%)

Tổng lợi nhuận kế toán 
trước thuế

30.171 31.356 35.000 3,93% 10%

Thuế TNDN 5.691 6.235 9,56%

Lợi nhuận sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp

24.480 25.120 2,62%

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
Đơn vị tính: Triệu đồng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản
Đơn vị tính: Triệu đồng

Khoản mục
30/09/2018 30/09/2019

% tăng/giảm 
2019/2018Giá trị Tỷ trọng 

(%) Giá trị Tỷ trọng 
(%)

Tài sản ngắn hạn 580.817 60,95% 599.736 63,67% 3,26%

Tài sản dài hạn 372.063 39,05% 342.252 36,33% -8,01%

Tổng tài sản 952.879 100,00% 941.988 100,00% -1,14%

30/09/2018 30/09/2019Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Năm 2019, Tài sản Công ty đạt gần 942 tỷ đồng, giảm 
1,14% so với năm 2018, trong đó, tài sản dài hạn 
giảm 8,01%. Nguyên nhân chủ yếu là do, Công ty 
tiến hành thanh lý, nhượng bán các tài sản cố định 
gần hết khấu hao, dẫn đến khoản mục tài sản cố 
định giảm 16,3%, tương đương giảm 49 tỷ đồng. Mặt 
khác, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng 
Nhà máy Thủy sản Sa Đéc Đồng Tháp nhằm đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng trong thời gian tới. Từ đó, khoản 
mục Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 5 tỷ đồng, 
tương ứng tăng 38% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Tài sản ngắn hạn đến 
thời điểm 30/09/2019 đạt 599,7 tỷ đồng, 
chiếm 63,67% cơ cấu tài sản. Lượng 
hàng tồn kho của Công ty đạt 208 tỷ 
đồng, tăng 11,24% so với năm 2018. 
Trong dịp cuối năm, các sản phẩm 
như thịt heo gặp nhiều khó khan do 
bệnh dịch, nhu cầu tiêu thụ thủy sản 
được tác động tích cực. Do đó, Công 
ty đẩy mạnh sản xuất nhằm kịp thời 
cung ứng cho thị trường

CƠ CẤU TÀI SẢN CỦA CÔNG TY

Tình hình nợ phải trả
Đơn vị tính: Triệu đồng

Khoản mục
30/09/2018 30/09/2019

% tăng/giảm 
2019/2018Giá trị Tỷ trọng 

(%) Giá trị Tỷ trọng 
(%)

Nợ ngắn hạn 534.634 78,89% 534.145 81,57% -0,09%

Nợ dài hạn 143.046 21,11% 120.691 18,43% -15,63%

Tổng nợ phải trả 677.680 100,00% 654.836 100,00% -3,37%

CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn 30/09/201930/09/2018

Tính đến thời điểm 30/09/2019, Tổng nợ phải 
trả của Công ty là 654,8 tỷ đồng, giảm 3,37% 
so với cùng kỳ năm 2018. Các khoản nợ của 
Công ty tập trung chủ yếu ở các khoản phải 
trả người bán và nợ vay ngân hàng. Trong 
năm 2019, Công ty thanh toán các khoản 
phải trả cho người bán nhằm giữ uy tín đối 
với đối tác của mình, dẫn đến khoản mục 
phải trả cho người bán ngắn hạn giảm 34 tỷ 
đồng, tương đương giảm 26,7%. Các khoản 
nợ vay luôn được thanh toán đúng hạn 
nhằm nâng cao hệ số tín nhiệm đối với các 
ngân hàng. 
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG TƯƠNG LAI

Mục tiêu tài chính

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2020

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 1.100.000

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 33.000

Mục tiêu khách hàng

• Đảm bảo duy trì hợp tác với khách hàng hiện hữu;
• Phát triển 04 khách hàng mới.
• Phát triển 02 thị trường mới.
• Phát triển thương hiệu
 + Hợp tác kinh doanh đưa thương hiệu Hùng Hậu ra thị trường nước ngoài.
 + Thực hiện việc đăng ký bản quyền và đưa sản phẩm phân phối vào kênh 
HRC/ kênh MT cho 02 thương hiệu SEAJO CASE và SEAJO CREPE
 + Đưa sản phẩm mang thương hiệu B’LAO COFFEE phân phối vào kênh HRC/ 
hoặc MT của thị trường nội địa.
 + Tham gia hội chợ quốc tế/ thăm khách hàng nước ngoài

Mục tiêu công tác quản lý sản xuất
• Sản lượng đạt:
 + Sản lượng sản xuất hàng GTGT đạt: 2.438.000 kg.
 + Sản lượng kinh doanh thương mại đạt: 1.680.000 kg.
 + Sản lượng hàng Thuỷ sản đạt: 19.439.000 kg.
• Kiểm soát chất lượng sản xuất hàng xuất khẩu.
• Kiểm soát tỷ lệ sản phẩm bị lỗi, hư hỏng, đổi trả.
• Không để vướng các quy định về tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu vào các thị trường.

Mục tiêu quản trị hệ thống 
• Hoàn thành Bộ từ điển năng lực cho các vị trí chức danh.

Hành chính Nhân sự
• Đào tạo phát triển kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn cho nhân viên Phát 

triển Kinh doanh, nhân viên Mua hàng ít nhất 02 lần/ năm. Mục tiêu này 
được đánh giá định kỳ bán niên theo kế hoạch hành động của Khối.

• Đảm bảo tuân thủ 100% quy định của tổ chức, áp dụng từ ngày 01/10/2019. 
Mục tiêu này được đánh giá định kỳ hằng tháng.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

STT Diễn Giảỉ Nơi cung cấp Tiêu thụ Tiêu thụ gián 
tiếp Ghi chú

1
Điện năng tiêu 
thụ 12 tháng

Điện lực Củ Chi 2.898.616

2
Nguồn cấp nước 
và lưu lượng nước 
sử dụng 12 tháng

Khu công nghiệp 
Tân Phú Trung

48.000m3/ 
năm

3
Nguồn cấp nước 
và lưu lượng nước 
sử dụng 12 tháng

Khu Công nghiệp 
Sa Đéc – Đồng 
Tháp

168.000m3/ 
năm

4
Lưu lượng nước 
thải 12 tháng

Khu công nghiệp 
tiếp nhận

80,622 m3

5
Về tiêu chuẩn hệ 
thống xư lý nước 
thải

Xử lý nước đạt 
QCVN 40:2011/
BTNMT- cột B

Khi xử lý đạt 
loại B chuyển 
cho khu công 
nghiệp xử lý 
ra loại A

6 Báo cáo giám sát 
môi trường

Theo công văn 
của HEPZA 
(Không có báo 
cáo khi không 
phát sinh khí  
thải từ năm 
2018)

7
Báo cáo giám sát 
môi trường làm 
việc

Trung tâm bảo 
vệ sức khỏe 
lao động – môi 
trường

1 năm lần

Môi trường lao 
động đảm bảo 
cho NLĐ làm 
việc

Tiêu thụ năng lượng

Điện năng là nguồn năng lượng 
quan trọng trong quá trình sản 
xuất của Công ty. Điện năng tiêu 
thụ để: chạy hệ thống cấp đông, 
kho lạnh, hệ thống hấp chiên 
và chiếu sáng phục vụ sản xuất, 
điện lưới trạm biến áp công xuất 
2500 KVA, Máy phát dự phòng 
chạy bằng dầu Diezen công xuất 
820 KVA, … Ngoài ra, điện năng 
còn được dùng trong sinh hoạt 
như: hệ thống xử lý nước thải, 
nấu ăn, hệ thống đèn chiếu 
sáng, trang thiết bị máy móc văn 
phòng, điều hoà không khí,…

Tuy nhiên, Công ty hiểu rằng tiết kiệm năng lượng là góp 
phần bảo vệ môi trường, nên toàn thể Công luôn nghiêm 
túc thực hiện chính sách môi trường như:
• Công ty đã chuyển từ sử dụng đèn huỳnh quang sang 

sử dụng đèn led chiếu sáng phục vụ trong sản xuất nên 
tiết kiệm khoảng 60% điện năng tiêu thụ.

• Sử dụng biến tầng cho các thiết bị điện có công xuất từ 
3kw trở lên.

• Đưa ra các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung 
cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc 
sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các 
sáng kiến này.

• Định mức điện hằng năm: 1.0kwh/1kgTP năm 2017; 
0,94kwh/1kgTP năm 2018; 0,85kwh/1kgTP đến tháng 
9/2019

Tiêu thụ nước

• Tại nhà máy Khu Công nghiệp Tân Phú Trung – Củ chi, Nhà máy sử dụng nước thủy cục do 
khu công nghiệp cung cấp và không có sử dụng nước giếng khoan, sử dụng nước trung bình 
khoảng 48.000m3/ năm, không có sử dụng nước tái chế lại.

• Tại nhà máy Khu Công nghiệp Sa Đéc – Đồng Tháp, Nhà máy sử dụng nước thủy cục do 
khu công nghiệp cung cấp và giếng khoan công suất: 460m3/24h, sử dụng nước trung bình 
khoảng 168.000m3, không có sử dụng nước tái chế lại.

• Từ ngày đi vào hoạt động nhà máy luôn tuân thủ đầy đủ về các quy định về môi trường chưa 
bị xử phạt lần nào.

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Đánh giá liên quan đến vấn đề lao động

Đánh giá liên quan đến vấn đề cộng đồng

Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn chú trọng đến yếu tố con người bởi người 
lao động là tài sản vô giá của Công ty. Ngoài những chính sách đào tạo, lương, 
thưởng, trợ cấp, người lao động còn được tham gia các hoạt động vui chơi, giải 
trí do Công ty tổ chức nhằm xây dựng một môi trường làm việc làm việc thân 
thiện, đoàn kết cho người lao động. Từ đó, phát huy tối đa năng lực bản thân và 
nâng cao mối quan hệ giữa người lao động và cán bộ quản lý.

Toàn bộ Công ty luôn phấn đấu cao trong công việc để đạt được những thành tích vượt 
trội, qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước và nâng cao hình ảnh 
Dân tộc trên trường quốc tế. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện để giúp 
đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Sống và tư duy tích cực, thể hiện trình độ văn 
hóa cao, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển văn minh xã hội. Công ty luôn nhận 
thức trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương không chỉ là những hoạt động tài trợ 
tài chính mà còn là ý thức đảm bảo môi trường sống sạch và an toàn cho các hộ gia 
đình trên địa bàn hoạt động



CHƯƠNG 04
ĐÁNH GIÁ CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Các mặt hoạt động của Công ty
• Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Công ty
• Các kế hoạch, định hướng trong 

tương lai
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính

• Tổng doanh thu đạt 1.110.644.062.847 đồng, bằng 108% kế hoạch năm 2019 và bằng 108% 
so với năm 2018.

• Lợi nhuận trước thuế đạt 31.355.806.931 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm 2019 và bằng 
104% so với năm 2018.

• Tổng tài sản tại ngày 30/9/2019 đạt 941.988.338.690 đồng, giảm 01% so với cùng thời điểm 
của năm 2018.

• Tài sản ngắn hạn tại ngày 30/9/2019 đạt 599.736.314.694 đồng, tăng 03% so với cùng thời 
điểm của năm 2018.

• Tài sản dài hạn tại ngày 30/9/2019 đạt 342.252.023.996 đồng, giảm 08% so với cùng thời 
điểm của năm 2018.

• Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2018 đạt 287.152.269.578 đồng, tăng 04% so với cùng thời 
điểm của năm 2018.

Tăng vốn điều lệ

• Hoàn thành việc tăng vốn cổ phần thông 
qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và 
phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần 
từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 nên 
vốn điều lệ được tăng từ 199.070.530.000 
đồng thành 211.012.440.000 đồng. Vốn điều 
lệ mới đã góp phần nâng cao hình ảnh 
và quy mô doanh nghiệp cũng như tăng 
cường năng lực cạnh tranh của Công ty.

• Công ty niêm yết và giao dịch số lượng 
cổ phiếu tăng thêm cùng với việc sửa đổi 
điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp được thực hiện kịp thời.

Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực

• Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ 
về bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng 
và các phúc lợi theo quy định của pháp 
luật Nhà nước và Công ty.

• Từ tháng 1/2019, Công ty CP Nông ng-
hiệp Hùng Hậu đã có đợt điều chỉnh 
tăng lương bình quân 6,9% và áp dụng 
chế độ thưởng hàng tháng theo kết quả 
kinh doanh.

Sản xuất

• Công ty mở rộng sản xuất các mặt hàng GTGT chủ lực tại cả hai Nhà máy thông qua việc 
đẩy mạnh sản lượng dựa vào ưu thế vùng miền để sản xuất hàng GTGT tại nhà máy số 
3 – HAF và nhà máy số 1 - HA1, qua đó đáp ứng được nhu cầu thị trường và khách hàng.

• Tình hình chế biến mặt hàng thủy sản tại Nhà máy số 3 – HAF cũng từng bước đi vào ổn 
định và đảm bảo cho các đơn hàng xuất khẩu kể từ tháng 1/2019.

• Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được duy trì và phát huy tốt thông qua việc vận 
hành các hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, HACCP, HALAL để kiểm soát chặt chẽ 
từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng. Vì vậy, trong năm qua tình hình sản 
phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và 
đáp ứng nhu cầu thị trường
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Hùng Hậu - Đột phá về phong cách, sáng 
tạo về ý tưởng, đa dạng về chủng loại
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO 
CỦA HĐQT 2017 - 2018

Hội đồng Quản trị Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty 
và các văn bản pháp luật hiện hành. Trong năm tài chính 2019, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp 
HĐQT và xin ý kiến bằng văn bản.
Các cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, các nội dung họp sát với tình hình kinh tế xã hội và tập 
trung vào các vấn đề như: định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu 
tư phát triển, công tác quản trị…. Các nghị quyết hoặc các quyết định của HĐQT đều được các 
thành viên thống nhất 100%, đảm bảo phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước. Nhờ 
đó, duy trì ổn định mọi mặt hoạt động của Công ty, cụ thể những nội dung đã thông qua như 
sau:

• Xem xét phê duyệt kết quả thực hiện 
SXKD định kỳ hàng quý và phương 
hướng quý sau để có chỉ đạo cụ thể 
đến Ban Tổng Giám đốc.

• Giám sát công tác điều hành sản 
xuất kinh doanh, hoạt động quản lý 
của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

• Quyết định công tác bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm nhân sự chủ chốt thuộc thẩm 
quyền HĐQT.

• Quyết định và giám sát chặt chẽ 
công tác đầu tư thuộc thẩm quyền 
HĐQT.

• Giám sát việc triển khai thực hiện các 
mục tiêu trọng tâm, phát triển sản 
phẩm chủ lực, nâng cấp nhà xưởng, 
đầu tư mới và đại tu máy móc thiết 
bị đúng quy định, nhanh chóng và 
tiết kiệm, đáp ứng tốt cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Tổ chức thành công Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 
năm tài chính 2019 vào ngày 
19/01/2019.

• Tổ chức lấy ý kiến Đại hội 
đồng cổ đông năm 2019 vào 
ngày 27/08/2019.

• Chi trả cổ tức năm 2018 là 
12%/ vốn điều lệ, trong đó tiền 
mặt là 6% và chi trả bằng cổ 
phiếu là 6% theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ thường niên năm tài 
chính 2019.

• Giám sát thực hiện các thủ tục thay đổi nội 
dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch 
và Đầu tư TP. HCM về bổ sung ngành nghề, 
thay đổi vốn điều lệ và người đại diện pháp 
luật. 

• Chỉ đạo công tác công bố thông tin đầy đủ, 
chính xác, kịp thời về kết quả hoạt động 
SXKD, báo cáo tài chính định kỳ theo đúng 
quy định.

• Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các 
quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 
Công ty và các quy định hiện hành của Nhà 
nước.

Trong năm tài chính 2019, HĐQT đã tập trung giám sát, chỉ đạo và thực hiện tốt các 
nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, duy trì ổn định 
các hoạt động của Công ty.
Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 là 3% lợi nhuận sau thuế. Thuế 
TNCN phát sinh cá nhân tự đóng (căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2019).
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY

Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn 
kết, linh hoạt, sáng tạo, đồng thời thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT, 
với những công việc:

• Thực hiện quy định của Pháp luật, 
Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT để triển 
khai các giải pháp cần thiết trong 
công tác quản trị doanh nghiệp. 

• Tình hình tài chính được kiểm soát 
hiệu quả. 

• Vốn Chủ sở hữu bảo toàn và phát 
triển năm sau cao hơn năm trước.

• Thực hiện đúng quy định của Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước và Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội về công 
bố thông tin chính xác, minh bạch, 
giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ về 
Công ty.

• Bảo trì, bảo dưỡng và đại tu hệ thống 
nhà xưởng, máy móc thiết bị đúng quy 
định, nhanh chóng và có tiết kiệm, đáp 
ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty.

• Đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ 
chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính 
sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm 
việc, điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho người 
lao động và chế độ phúc lợi cho người 
lao động qua đó đảm bảo việc làm ổn 
định cho 100% người lao động trong 
Công ty với mức thu nhập bình quân 
tăng hơn 6.9% so với năm 2018.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch 

năm tài chính 2020

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 1.100.000

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 33.000

3 Cổ tức dự kiến %/ năm 12

Các chỉ tiêu cơ bản

Các chỉ tiêu cơ bản

• Triển khai Dự án Nhà máy mới (HAC) tại Khu 
CN Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp bên cạnh Nhà máy 
HAF dự kiến hoàn thành trước ngày 30/09/2020.

• Cải tạo cơ sở vật chất và đầu tư máy móc thiết 
bị, đổi mới công nghệ cho các Nhà máy hiện 
tại theo định hướng sản xuất công nghiệp quy 
mô lớn với nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp.

• Ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào thông 
qua việc tiếp tục tìm kiếm nguồn nguyên liệu 
nhập khẩu từ nước ngoài; đồng thời xây dựng 
chuỗi liên kết từ Nhà cung cấp – Nhà sản xuất 
– Khách hàng để kiểm soát chất lượng nguồn 
gốc sản phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm 
đầu ra.

• Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị 
công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng 
công nghệ thông tin, hệ thống ERP để nâng 
cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản 
xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp 
phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành 
sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Giám đốc kịp 
thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh 
hàng ngày.

• Đa dạng hóa sản phẩm đầu ra, phát 
huy thế mạnh và vị thế những sản 
phẩm hiện hữu và nghiên cứu cho ra 
nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng 
nhu cầu của thị trường.

• Tiếp tục triển khai chiến lược tăng 
năng lực tài chính và mở rộng quy 
mô hoạt động. Hội đồng quản trị sẽ 
tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác 
chiến lược về tài chính để hỗ trợ, 
bổ sung cho nguồn vốn lưu động và 
phục vụ công tác đầu tư – xây dựng 
cơ bản.

• Xây dựng và áp dụng các chương 
trình tiết giảm chi phí sản xuất, bán 
hàng và quản lý để nâng cao hiệu 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Tiếp tục nâng cao đời sống và thu 
nhập cho người lao động, cải thiện 
môi trường làm việc để Nông nghiệp 
Hùng Hậu luôn là môi trường hấp 
dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống 
hiến, gắn bó của người lao động với 
Công ty.



CHƯƠNG 05
QUẢN TRỊ CÔNG TY

• Hội đồng quản trị
• Ban Kiểm soát
• Các giao dịch, thù lao và các 

khoản lợi ích
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Trần Văn Hậu Chủ tịch Thành viên không điều hành

2 Từ Thanh Phụng Phó Chủ tịch Thành viên điều hành

3 Nguyễn Thị Thanh Tâm Thành viên Thành viên không điều hành

4 Ngô Đức Dũng Thành viên Thành viên không điều hành

5 Đinh Thị Bích Hà Thành viên Thành viên không điều hành

6 Trần Thanh Hương Thành viên Thành viên không điều hành 

7 Võ Minh Khang Thành viên Thành viên không điều hành

8 Tôn Thất Diên Khoa Thành viên Thành viên độc lập

Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Trong năm tài chính 2018 - 2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2019 (năm chuyển đổi tài chính từ ngày 01/10/2018 đến ngày 
30/09/2019) và Đại hội ban hành nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ. Cụ thể như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1
Số 01.2019/
NQ-ĐHĐCĐ

19/01/2019

• Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động 
năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

• Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

• Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2018.

• Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 
năm 2018.

• Thông qua việc phương án phát hành cổ phiếu để trả 
cổ tức.

• Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, 
bổ sung Điều lệ Công ty.

• Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2018.

• Thông qua Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, 

• Thư ký, Ban kiểm soát năm 2018.

• Thông qua việc Thôi nhiệm Trưởng ban và Thành viên 
ban kiểm soát.

• Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào 
Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

2
Số 02.2019/
NQ-ĐHĐCĐ

27/08/2019

Thông qua tờ trình về việc Công ty Cổ phần Phát triển 
Hùng Hậu nâng tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 52% vốn điều lệ của 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu mà không thực 
hiện chào mua công khai
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt 
đầu/ không 
còn là thành 
viên HĐQT

Số 
buổi 
họp 

HĐQT 
tham 

dự

Tỷ lệ 
tham 

dự 
họp

Lý do 
không 

tham dự 
họp

1 Trần Văn Hậu Chủ tịch HĐQT
Ngày bắt đầu 
là CT. HĐQT   
01/07/2011

9/9 100%

2 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chủ tịch 
HĐQT

Ngày bắt đầu 
là TV. HĐQT  
18/04/2015

9/9 100%
Ngày trúng 
cử PCT. HĐQT 
là 14/01/2019

3 Từ Thanh Phụng Thành viên 
HĐQT

Ngày bắt đầu 
là TV. HĐQT  
26/04/2014

9/9 100%

4 Ông Trần Thanh Hương Thành viên 
HĐQT

Ngày bắt đầu 
là TV. HĐQT    
30/01/2018

9/9 100%
Ngày trúng 
cử TV. HĐQT 
là 30/01/2018

5 Ngô Đức Dũng Thành viên 
HĐQT

Ngày bắt đầu 
là TV. HĐQT  
07/05/2010

9/9 100%

6 Đinh Thị Bích Hà Thành viên 
HĐQT

Ngày bắt đầu 
là TV. HĐQT    
18/04/2015

9/9 100%

7 Võ Minh Khang Thành viên 
HĐQT

Ngày bắt đầu 
là TV. HĐQT  
21/12/2016

9/9 100%

8 Tôn Thất Diên Khoa Thành viên 
HĐQT

Ngày bắt đầu 
là TV. HĐQT  
07/05/2010

8/9 89%

* Bao gồm: Các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản

Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ về quản trị Công 
ty. Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình 
về quản trị Công ty trong năm

Không có

Không có

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt 

Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
định

Ngày Nội dung

1 Số 01/NQ-
HĐQT 07/01/2019 Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông 

Đinh Nhân Thiên Phúc kể từ ngày 07/01/2019.

2 Số 02/NQ-
HĐQT 07/01/2019

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm tài chính 2019:

• Thời gian: 19/01/2019.

• Địa điểm: Khách sạn Grand Hotel Saigon – Số 8, Đồng Khởi, P. 
Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.

3 Số 03/NQ-
HĐQT 14/01/2019

Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (CCCD số: 
074180000130) thay thế ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ Phó Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, 
nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 14/01/2019.

4 Số 04/NQ-
HĐQT 12/02/2019

• Thông qua việc thôi nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 
Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Nguyễn Minh Hoàng kể từ 
ngày12/02/2019.

• Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Như giữ chức vụ 
Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kể từ 
ngày12/02/2019.

5 Số 05/NQ-
HĐQT 08/04/2019

• Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại 736 – 738 Điện 
Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.

• Thông qua việc thành lập Chi nhánh Nhà máy 3 – Công ty Cổ 
phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại Khu C, Khu CN Sa Đéc, Phường 
Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

6 Số 06/NQ-
HĐQT 03/06/2019 • Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; triển 

khai thực hiện phương án phát hành.

7 Số 07/NQ-
HĐQT 16/07/2019

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc 
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như 
sau:

• Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến 
bằng văn bản: 07/08/2019.

• Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 
20/08/2019 - 27/08/2019

• Địa điểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty Cổ phần 
Nông nghiệp Hùng Hậu – 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, 
Quận Tân Phú, Tp.HCM

• Nội dung lấy ý kiến: Thông qua cho phép Công ty Cổ phần Phát 
Triển Hùng Hậu mua thêm/ nhận chuyển nhượng cổ phần làm 
thay đổi tỷ lệ sở hữu đạt trên mức 51% vốn điều lệ của Công ty 
Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện Chào 
mua công khai
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt 

Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
định

Ngày Nội dung

8
Số 08/NQ-
HĐQT

31/07/2019
Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận 
ĐKKD, đăng ký chứng khóa bổ sung với VSD và niêm yết bổ 
sung với HNX

9
Số 09/NQ-
HĐQT

08/08/2019
Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với 
bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy

10
Số 10/NQ-
HĐQT

05/09/2019

• Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông 
nghiệp Hùng Hậu đối với ông Trần Thanh Hương

• Bổ nhiệm ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

11
Số 11/NQ-
HĐQT

29/09/2019

Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 
10% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu 
cho Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu với giá 8.000.000.000 
đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng chẵn)

12
Số 01.2019/
QĐ-HĐQT

12/02/2019 Thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông ng-
hiệp Hùng Hậu đối với ông Nguyễn Minh Hoàng.

13
Số 02.2019/
QĐ-HĐQT

12/02/2019 Bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Như giữ chức vụ Kế toán trưởng 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp  Hùng Hậu.

14
Số 03.2019/
QĐ-HĐQT

08/08/2019
Bổ nhiệm bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy giữ chức vụ Người phụ trách 
quản trị công ty.

15
Số 04.2019/
QĐ-HĐQT

05/09/2019
Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp 
Hùng Hậu đối với ông Trần Thanh Hương

16
Số 05.2019/
QĐ-HĐQT

05/09/2019
Bổ nhiệm ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty 
Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc
Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã chỉ đạo và giám sát 
chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công tác quản lý điều hành khác; phối 
hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đôn đốc thực hiện các công việc, cụ thể sau:

• Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng 
cổ đông năm 2019 vào ngày 
27/08/2019.

• Thực hiện thay đổi giấy xác nhận 
thay đổi nội dung đăng ký doanh 
nghiệp ngày 06/06/2019. Lý do: Bổ 
sung ngành nghề.

• Thực hiện thành công: Thay đổi 
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh 
nghiệp lần thứ 21 được Sở kế 
hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 
06/08/2019 và sửa đổi bổ sung Điều 
lệ công ty ngày 01/08/2019 do thay 
đổi vốn điều lệ.

• Thay đổi Giấy chứng nhận đăng 
ký Doanh nghiệp lần thứ 22 được 
Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM 
cấp ngày 13/09/2019. Lý do: Thay 
đổi người đại diện pháp luật.

• Kiểm tra việc chấp hành và tuân 
thủ các quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy 
định hiện hành của Nhà nước.

• Công bố thông tin định kỳ, bất 
thường và theo yêu cầu, theo quy 
định của Luật chứng khoán.

• Tiếp tục triển khai chiến lược xây dựng và phát triển 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu theo mô 
hình Tổng Công ty với các Công ty thành viên độc 
lập về hoạt động thường xuyên nhưng chịu sự chi 
phối từ Công ty mẹ về các hoạt động chủ chốt.

• Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, 
hoạt động quản lý thông qua dự báo tình hình thực 
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý 
nhằm chủ động khắc phục và huy động, bổ sung 
các nguồn lực về con người, tài chính,… của Ban 
Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động 
kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

• Triển khai thực hiện các mục tiêu trọng tâm, phát 
triển sản phẩm chủ lực.

• Triển khai thực hiện nâng cấp nhà xưởng, đầu tư 
mới và đại tu máy móc thiết bị đúng quy định, 
nhanh chóng và tiết kiệm, đáp ứng tốt cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Quản lý, kiểm soát tốt công nợ, hàng tồn kho, nâng 
cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của công 
ty.

• Phân công quyền hạn, trách nhiệm công việc cụ 
thể giữa các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

• Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm tài chính 2019 vào ngày 19/01/2019.
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BAN KIỂM SOÁT

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Đinh Thị Bảo Yến Trưởng ban

2 Dư Thiện Minh Trang  Thành viên

3 Phạm Nguyễn Linh  Thành viên

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt đầu/ 
không còn là 

thành viên BKS

Số 
buổi 
họp 
BKS 

tham 
dự

Tỷ lệ 
tham 

dự 
họp

Lý do 
không 
tham 

dự họp

1 Định Thị Bảo Yến Trưởng BKS

• Ngày bắt đầu là 
TV. BKS 19/01/2019

• Ngày bắt đầu 
là Trưởng BKS 
19/02/2019

3/3 100%

2 Dư Thiện Minh Trang Thành viên BKS Ngày bắt đầu là TV. 
BKS 19/01/2019 2/3 67%

3 Phạm Nguyễn Linh Thành viên BKS Ngày bắt đầu là TV. 
BKS 19/01/2019 2/3 67%

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

• Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, điều hành của HĐQT, Ban 
Giám đốc điều hành Công ty.

• Kiểm tra và xem xét tính hợp lý, hợp 
pháp các quy trình, quy chế nội bộ 
của Công ty.

• Giám sát quá trình chuẩn bị ĐHĐCĐ 
thường niên năm tài chính 2019 được 
tổ chức vào ngày 19/01/2019.

• Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều 
hành Công ty thực hiện Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông trong năm 
2019.

• Giám sát quá trình tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ 
năm 2019 được tổ chức vào ngày 27/08/2019.

• Kiểm tra, xem xét báo cáo tình hình sản xuất 
kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm 
toán trước khi trình HĐQT.

• Kiểm soát các báo cáo tài chính quý, bán 
niên và năm tài chính nhằm đánh giá trung 
thực các số liệu tài chính, phù hợp với các 
chuẩn mực kế toán Việt Nam.

• Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công 
bố thông tin của Công ty theo các quy định 
của pháp luật.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản 
lý khác để nắm tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến kịp thời 
với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh đã đề ra.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

STT Tên cổ đông 
nội bộ Chức vụ/Liên quan

Số lượng 
CP trước 
giao dịch

Số lượng 
CP sau 

giao dịch

Thời gian 
thực hiện

Lý do tăng/
giảm sở hữu

1
Công ty Cổ 
phần Phát triển 
Hùng Hậu

Ông Trần Văn Hậu 
là người đại diện 
pháp luật Công ty 
Cổ phần Phát triển 

Hùng Hậu

6,491,306 6,839,907 17/05/2019 Tăng sở hữu. 
Lý do: Đầu tư 

Giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ
Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

STT Họ và tên Lương công việc Lương hiệu quả Thưởng

1 Hội đồng quản trị -   -    -   

 Trần Văn Hậu  72,000,000 - -

 Nguyễn Thị Thanh Tâm   59,400,000 - -

 Từ Thanh Phụng   55,800,000 - -

 Trần Thanh Hương  54,000,000 - -

 Ngô Đức Dũng  54,000,000 - -

 Đinh Thị Bích Hà  54,000,000 - -

 Võ Minh Khang  54,000,000 - -

 Tôn Thất Diên Khoa  54,000,000 - -

2 Ban kiểm soát -   - -

 Định Thị Bảo Yến   45,150,000 - -

 Dư Thiện Minh Trang   18,000,000 - -

 Phạm Nguyễn Linh   24,000,000 - -

3 Ban thư ký -   -   -   

 Cao Trịnh Thúy Vy  36,000,000 - -



CHƯƠNG 06
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

• Ý kiến kiểm toán
• Báo cáo tài chính được kiểm toán
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2019
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


