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I.  THÔNG TIN CHUNG: 

1.  Thông tin khái quát: 

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC 

Tên tiếng Anh: HA BAC HUNG PHAT CHEMICAL JOINT STOCK 

COMPANY 

Tên viết tắt: HPCO 

Giấy chứng nhận 

Đăng ký doanh 

nghiệp: 

Số 2400395807 (số cũ 2003000297) do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008 và đăng ký 

thay đổi lần 3 ngày 25/03/2016. 

Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ đồng) 

Tổng số cổ phiếu          

đang lưu hành: 

8.400.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) 

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Số điện thoại: 0204 3526 066 

 Số fax: 0204 3526 066 

Website: http://hungphathabac.com.vn 

Mã chứng khoán: HPH 
 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nằm ở phía Bắc thành phố 

Bắc Giang, phía Đông và phía Bắc giáp Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa 

chất Hà Bắc, phía Nam giáp phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang và phía 

Tây giáp Công ty cổ phần Than hoạt tính Trường Phát. 

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tỉnh Bắc Giang cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 

2003000297 ngày 01/02/2008 thay đổi lần 3 ngày 25/03/2016 với mức vốn điều lệ 

là 84.000.000.000 đồng. 

Công ty được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với số 

vốn điều lệ ban đầu là 56 tỷ đồng và 03 cổ đông sáng lập, trong đó Công ty 

TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (nay là CTCP Phân đạm và Hóa 
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chất Hà Bắc) nắm cổ phần chi phối. Mục tiêu thành lập và hoạt động kinh 

doanh chính của Công ty là đầu tư sản xuất và cung cấp Hydrogen Peroxide có 

công thức hóa học là H2O2, còn gọi là ô xy già sử dụng rộng rãi trong công 

nghiệp sản xuất giấy, dệt, điện tử, xử lý môi trường,...  

Là một trong những đơn vị sản xuất ô xy già đầu tiên tại Việt Nam, sau 10 năm 

thành lập với mục đích sản xuất kinh doanh ô xy già và kinh doanh phân bón hóa 

chất, trong đó nhiệm vụ trong tâm là triển khai đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất 

ô xy già công suất 10.000 tấn/năm, nồng độ 50% và bắt đầu chạy thử từ cuối năm 

2011, đến nay sản phẩm ô xy già của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

đã dần tạo lập thương hiệu trên thị trường với hệ thống các nhà phân phối đã bắt đầu 

được hình thành rộng khắp cả nước.  

 Các sự kiện khác: 

Ngày 05/08/2009, Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Ủy 

ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng. 

Ngày 04/12/2017, Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Trung tâm 

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 

219/2017/GCNCP-VSD với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 8.400.000 cổ phiếu. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

3.1 . Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

số số 2400395807 (số cũ 2003000297) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang 

cấp lần đầu ngày 01/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 3 ngày 25/03/2016, ngành 

nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: 

 Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi các loại hàng hóa. 

 Sản xuất H2O2. 

 Mua bán H2O2, phân bón phục vụ nông nghiệp và các loại hóa chất khác. 

Kinh doanh vật tư nông nghiệp. 

 Xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất và phân bón, nguyên liệu sản xuất thức ăn 

chăn nuôi, máy móc thiết bị và các mặt hàng mà Công ty kinh doanh. 

 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. 

 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác. 

 Buôn bán máy móc thiết bị, phương tiện vận tải. 

 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 

 Kinh doanh vận tải hàng hóa. 

 Kinh doanh bất động sản. 

 Xây dựng nhà các loại. 
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 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

 Hoàn thiện công trình xây dựng. 

 Lắp đặt hệ thống điện. 

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

 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. 

 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí. 

 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. 

 Xây dựng công trình giao thông 

3.2. Địa bàn kinh doanh: 

Miền Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Biên Hòa, Tây Ninh, 

Vũng Tầu, Bình Định…. 

Miền Bắc: Thành Phố Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, 

Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Nam Hà, Thái Nguyên…. 

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

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc thiết lập cơ cấu tổ chức và quản 

trị theo mô hình công ty cổ phần, phù hợp với đặc điểm tình hình kinh doanh, bao 

gồm cả cơ chế trao đổi thông tin nội bộ và phân công các cán bộ với quyền hạn và 

trách nhiệm rõ ràng. Bên cạnh đó, Công ty cũng xem xét và cải tiến liên tục hệ 

thống quản trị Công ty nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách nhằm đạt được 

các mục tiêu đề ra 

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty bao gồm: 
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4.1. Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ 

quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát 

Hà Bắc. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần và quyết định các vấn 

đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo 

tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo, quyết định 

phương thức hoạt động, vốn điều lệ, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ...  

4.2. Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, chịu trách nhiệm triển khai 

các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, Hội đồng quản 

trị có quyền quyết định và thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những 

thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

là 05 (năm) người do Đại hội đồng cổ đông bầu và miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội 

KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÓ GIÁM ĐỐC 

Xưởng 
sản xuất 

Phòng 
KTTH 

Phòng 
TCHC 

Phòng 
NVTH 

Phòng 
KTTKTC 

Phòng        
Thị trường 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

BAN KIỂM SOÁT 
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đồng quản trị là 05 (năm) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại 

với nhiệm kỳ không hạn chế. 

4.3. Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát của Đại hội đồng cổ đông, có quyền kiểm 

tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty và các quyền hạn, trách nhiệm khác theo 

quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng 

cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản 

trị và kéo dài thêm 90 (chín mươi) ngày để giải quyết các công việc tồn đọng. 

Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.  

4.4. Ban Giám đốc 

Giám đốc Công ty 

Giám đốc được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và là người đại diện theo pháp luật 

của Công ty. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của 

Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm 

vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc Công ty là 05 (năm) năm và có thể được bổ 

nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Phó Giám đốc 

Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của 

Giám đốc Công ty. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám 

đốc ủy quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, 

chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc về lĩnh vực công việc được phân công: 

- Theo dõi quản lý kỹ thuật, quy trình công nghệ sản xuất của Công ty. 

- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đề xuất các quy trình công nghệ mới, tổng hợp 

báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh thường kỳ cho Giám đốc. 

- Chỉ đạo trực tiếp phòng Kỹ thuật tổng hợp và Xưởng sản xuất H2O2.  

Kế toán trưởng 

Kế toán trưởng là người trực tiếp tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý 

tài chính kế toán trong Công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các vấn đề 

liên quan tới công tác kế toán tài chính, quyết toán tài chính, thuế và tình hình thực 

hiện chế độ quản lý tài chính của Công ty. Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ 

nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Công ty. 
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4.5. Các phòng chuyên môn thuộc Công ty và Xưởng sản xuất 

Phòng Kỹ thuật tổng hợp 

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về các lĩnh vực chuyên môn kỹ 

thuật trong việc điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực quản lý Kỹ thuật, An toàn và Vệ 

sinh môi trường. 

Phòng Nghiệp vụ tổng hợp 

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn trong 

việc điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu 

trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực quản lý Kế hoạch, Vật tư và Đầu tư.  

Phòng Tổ chức – Hành chính 

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn trong 

việc điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu 

trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực quản lý: Tổ chức, quản lý lao động tiền 

lương và giải quyết các chế độ cho người lao động, Hành chính quản trị, Bảo vệ an 

ninh trật tự và phòng chống cháy nổ. 

Phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính 

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về các lĩnh vực Kế toán - 

Thống kê - Tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện 

những công việc nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của 

Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán. 

Phòng Thị trường 

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến công 

tác tiêu thụ và phát triển thị trường, các chuyên môn nghiệp vụ trong việc điều hành 

quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc về các lĩnh vực quản lý tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường. 

Xưởng sản xuất 

Chức năng: Xưởng sản xuất H2O2 là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty có 

chức năng tiếp nhận nguyên vật liệu, năng lượng, quản lý nhân sự và vận hành thiết 

bị của dây chuyền để sản xuất sản phẩm H2O2 theo kế hoạch đã được Giám đốc 

công ty phê duyệt. 
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 Danh sách công ty mẹ của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc: 

Tên Địa chỉ Số ĐKKD Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ         

cổ phần 

Công ty Cổ phần 

Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc 

Đường Trần Nguyên Hãn, 

Phường Thọ Xương, TP. 

Bắc Giang, T. Bắc Giang 

2400120344 5.423.000 64,56% 

 Danh sách công ty con của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc: Không có 

 Danh sách những công ty mà CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đang 

nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có 

 Danh sách những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 

đối với CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc: Không có 

5. Định hướng phát triển: 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

 Củng cố hệ thống dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy 

mạnh hiệu quả sản xuất, khai thác tối ưu nguồn lực hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu 

phát triển thị trường. 

 Thực hiện triệt để việc tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả năng suất, an toàn sản 

xuất gắn với bảo vệ môi trường. 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Hoàn thiện bộ máy tổ chức và hệ thống quản lý; làm chủ thiết bị công nghệ để 

phát triển trở thành doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Ôxy già. 

 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá 

trình sản xuất theo quy định. Thực hiện chương trình cải tiến thiết bị, công nghệ, 

hợp lý hoá sản xuất, sử dụng hiệu quả nguyên nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, 

giảm thiểu chất thải nhằm sản xuất sạch hơn. 

Mang lại giá trị thặng dư cao nhất cho Cổ đông, tạo lập cuộc sống ấm no cho 

Cán bộ nhân viên và góp phần làm tăng tổng giá trị thặng dư cho xã hội. 

6. Các rủi ro: 

6.1. Rủi ro về kinh tế 
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 Lãi suất: Cũng như các doanh nghiệp khác, trong quá trình hoạt động kinh 

doanh, Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc cũng thường xuyên sử dụng 

một kênh huy động vốn truyền thống là tín dụng và chịu lãi suất sử dụng vốn vay, 

đặc biệt là vay tín dụng bằng đồng đô la mỹ (USD). Do đó, chỉ cần một sự biến 

động nhỏ về lãi suất trong chiến lược điều hành chính sách tiền tệ của Nhà nước 

cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí tài chính và lợi nhuận mà Công ty đạt được. 

 Tỷ giá hối đoái: Khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất 

ô xy già công suất 10.000 tấn/năm, nồng độ 50% Công ty phải nhập khẩu máy móc 

thiết bị, nguyên vật liệu từ nhà thầu nước ngoài, việc thanh toán các chi phí này 

được thực hiện bằng đồng USD nên Công ty cũng phải nhận nợ bằng đồng USD từ 

Ngân hàng để thanh toán cho nhà thầu, do đó mọi sự biến động về tỷ giá hối đoái – 

đặc biệt là tỷ giá đồng USD sẽ ảnh hưởng đến việc ghi nhận giá trị bằng đồng Việt 

Nam đối với các khoản vay nợ USD của Công ty.  

6.2. Rủi do về giá 

Giá Nguyên liệu đầu vào như khí Hydro nguyên liệu tiếp tục tăng so với năm 

2019, giá một số hóa chất mua từ thị trường Trung Quốc vẫn ở mức cao; 

Trong khi đó giá bán giảm do Giá Ôxy già nhập khẩu vào thị trường Việt Nam 

bắt đầu giảm mạnh từ tháng 12/2018; 

6.3. Rủi ro đặc thù 

Nguyên liệu chính để sản xuất ô xy già của Công ty là khí thải Hydro (H2) từ 

quá trình tổng hợp Amoniac của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, 

đây là một thế mạnh của Công ty nhưng cũng là một rủi ro đặc thù vì nếu Công ty 

Cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc ngừng máy sửa chữa hoặc khi xảy ra sự cố 

trong quá trình sản xuất thì Dây chuyền sản xuất ô xy già của Công ty sẽ phải 

ngừng hoạt động do không có nguồn khí tinh luyện (H2) cung cấp cho sản xuất. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

1.1. Tình hình đặc điểm: 

a. Thuận lợi  

 Số ngày đủ nguyên nhiên liệu, động lực để duy trì sản xuất là 305 ngày, xúc 
tác Paladi đưa vào sử dụng năm thứ 2 đáp ứng tốt cho sản xuất, năm 2020 là năm 
đầu tiên Công ty sản xuất đạt sản lượng công xuất thiết kế. 

 Tỷ giá đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ ổn đinh; 
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 Sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi.  

b. Khó khăn  

 Giá Ôxy già nhập khẩu vào thị trường Việt Nam tiếp tục giảm, giá nhập khẩu 
từ thị trường Băng La Đét rất thấp và do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác 
tiêu thụ của Công ty gặp nhiều khó khăn; 

 Số lần dừng máy, chạy lại máy nhiều lần do gián đoạn nguồn cung khí 
nguyên liệu hydro, hơi nước, điện đã ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng và 
định mức tiêu hao của dây chuyền sản xuất. 

 Giá khí Hydro nguyên liệu năm 2020 tiếp tục tăng 4,2 tỷ đồng so với năm 
2019, dây chuyền đi vào sản xuất hơn 8 năm đã phát sinh chi phí sửa chữa lớn, năm 
2020 phải phân bổ chi phí sửa chữa lớn các năm trước là 5,296 tỷ đồng đã làm chi 
phí sản xuất tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công 
ty.  

Một số chỉ tiêu chủ yếu: 
 

 
TT 

 
TÊN CHỈ TIÊU 

 
ĐVT 

 
KH năm 

2020 

 
Thực hiện  
năm 2020 

 
So với 

KH 
năm(%) 

1 Giá trị tổng sản lượng 1000 đ 68.040.000 73.156.902 107,5 

2 Sản lượng sản phẩm(Quy 
50%) 

Tấn 9.450 10.160 107,5 

3 Nộp Ngân sách nhà nước 1000 đ 2.031.257 4.183.080 205,9 

4 Doanh thu tiêu thụ 1000đ 78.256.500 74.145.485 94,7 

5 Lợi nhuận trước thuế 1000đ 213.832 1.864.273 871,8 

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 20,36 189 928,4 

7 Cổ tức dự kiến 1000đ 0 0  
 

2. Tổ chức và nhân sự: 

 Danh sách Ban điều hành và cán bộ quản lý: 
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Họ và tên Chức vụ 

Ông Phạm Hoàng Hưng Giám đốc Công ty 

Ông Nguyễn Thế Hùng Phó Giám đốc 

Bà Thân Thị Hà Trưởng phòng Phòng Kế toán thống kê tài chính 

Ông Trần Đức Tuấn Trưởng phòng Phòng Tổ chức -Hành chính 

Ông Lê Thanh Hiếu Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp 

Ông Nguyễn Văn Tuân Trưởng phòng Kỹ thuật tổng hợp 

Ông Hoàng Văn Hùng Giám đốc Xưởng sản xuất 

Ông Nguyễn Quang Tuấn Trưởng phòng- Phòng Thị Trường 

Bà Nguyễn Thu Hằng Phụ trách phòng- Phòng Tổ chức Hành chính 
 

(1) Ông Phạm Hoàng Hưng - Giám đốc Công ty: 

Họ và tên Phạm Hoàng Hưng 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 27/05/1972 

Nơi sinh Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu 

CMND/ Hộ chiếu 145410250 

Ngày cấp/Ngày hết hạn 29/6/2007 

Nơi cấp CA. Hưng Yên 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú Số nhà 494- đường Nguyễn Văn Linh- Thành phố 

Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên. 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa vô cơ/ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác:  

Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 

Từ T6/1994 đến T3/1995 Làm công nhân cơ khí Xưởng sửa chữa 605, Công ty 

TNHH một thành viên Phâm Đạm và Hóa Chất Hà Bắc. 
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Từ T4/1995  đến T3/1999  Học tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 

Từ T3/1999 đến T7/1999 Tập sự Kỹ thuật viên công nghệ tại Xưởng Tạo khí, 

Công ty TNHH một thành viên Phâm Đạm và Hóa 

Chất Hà Bắc. 

Từ T8/1999 đến T10/1999 Tập sự Kỹ thuật viên công nghệ tại Xưởng NH3, 

Công ty TNHH một thành viên Phâm Đạm và Hóa 

Chất Hà Bắc. 

Từ T11/1999 đến T1/2001 Tập sự Trưởng ca công ty tại Phòng Điều độ sản 

xuất, Công ty TNHH một thành viên Phâm Đạm và 

Hóa Chất Hà Bắc. 

Từ T2/2001 đến T9/2010  Trưởng ca Công ty  Phòng Điều độ sản xuất, Công 

ty TNHH một thành viên Phâm Đạm và Hóa Chất Hà 

Bắc. 

Từ 05/2010 đến 10/2014  Bí thư chi bộ phòng Điều độ sản xuất, Công ty Cổ 

phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. 

Từ T10/2010 đến 

T10/2014 

Phó trưởng phòng, Phòng Điều độ sản xuất, Công ty 

TNHH một thành viên Phâm Đạm và Hóa Chất Hà 

Bắc. 

Từ T10/2014 đến T2/2016 Phó giám đốc, Phụ trách Xưởng Amôniắc 2, Công ty 

TNHH một thành viên Phâm Đạm và Hóa Chất Hà 

Bắc. 

Từ T10/2014 đến T2/2016 Bí thư chi bộ Xưởng Amôniắc 2, Công ty TNHH một 

thành viên Phâm Đạm và Hóa Chất Hà Bắc 

Từ T6/2016 đến nay Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Phân 

đạm và Hóa chất  Hà Bắc 

Từ 15/2/2016 đến 

17/3/2016 

Phó giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát 

Hà Bắc. 

Từ 18/3/2016 đến nay Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà 

Bắc. 

Từ T4/2016 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa 

chất Hưng Phát Hà Bắc. 

Từ T05/2016 đến nay Bí thư chi bộ Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát 

Hà Bắc. 
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Chức vụ tại công ty Thành viên Hội đồng quản trị -Giám đốc Công ty 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Tổng số cổ phần nắm giữ 1.139.40 cổ phần 

-Đại diện sở hữu 1.139.040 cổ phần, chiếm 13,56% vốn điều lệ. 

Trong đó: 

+ CTCP Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc 

1.139.40 cổ phần, chiếm 13,56% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Sở hữu của người có liên 

quan 

 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Những khoản nợ đối với 

Công ty 

Không có 

Lợi ích liên quan đối với 

Công ty 

Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với 

Công ty 

Không có 

(2) Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc 

Họ và tên Nguyễn Thế Hùng 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 10/4/1968 

Nơi sinh Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam 

CMND/ Hộ chiếu 121559947 

Ngày cấp/Ngày hết hạn 21/6/2002 

Nơi cấp CA Bắc Giang 

Quốc tịch Việt Nam 
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Địa chỉ thường trú Số nhà 68 đường Cô Giang, phường trần Nguyên 

Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy 

Quá trình công tác  

Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 

năm 1991 đến năm 1995 Kỹ thuật viên tại Nhà máy cơ khí, xí nghiệp 

liên hợp phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. 

năm 1995 đến năm 2000 Quản đốc phân xưởng Giấy đế thuộc Xí nghiệp 

Sản xuất Kinh doanh Tổng hợp II thuộc Công 

ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

năm 2000 đến năm 2004 Giám đốc Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. 

năm 2004 đến năm 2005 Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Bình 

năm 2005 đến năm 2010 Chuyên viên phòng Đầu tư Xây dựng thuộc 

Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm Và 

Hóa chất Hà Bắc 

năm 2010 đến nay Phó giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất hưng 

Phát Hà Bắc 

Chức vụ tại công ty Phó Giám đốc 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Tổng số cổ phần nắm giữ 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,048% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu 

- Cá nhân sở hữu 

0 cổ phần 

4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,048% vốn điều lệ 

Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 
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Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có 

(3) Bà Thân Thị Hà – Trưởng phòng - Phòng kế toán thống kê tài chính 

Họ và tên Thân Thị Hà 

Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 05/02/1984 

Nơi sinh Xóm Chiền - Xã Nội Hoàng - Huyện Yên Dũng – 

Tỉnh Bắc Giang 

CMND/ Hộ chiếu 121516592 

Ngày cấp/Ngày hết hạn 30/06/2015 

Nơi cấp CA.Bắc Giang 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú Số nhà 73-QL1A- Xã Tân Mỹ -Bắc Giang 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác  

Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 

T5/2009 đến T8/2016 

Kế toán viên Phòng Kế toán thống kê tài 

chính, Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát 

Hà Bắc 

T9/2016 –T8/2018 

Phó trưởng phòng Phòng Kế toán thống kê tài 

chính, Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát 

Hà Bắc 

 T11/2016– T8/2018 
Phụ trách Phòng Kế toán thống kê tài chính, 

Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

T8/2018-Nay 

Trưởng phòng Phòng Kế toán thống kê tài 

chính, Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát 

Hà Bắc 

Chức vụ tại công ty Trưởng phòng – Phòng kế toán thống kê tài chính 
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Chức vụ tại tổ chức khác Không 

Tổng số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 

- Đại diện sở hữu 

- Cá nhân sở hữu 

0 cổ phần 

0 cổ phần 

Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có 

(4) Ông Trần Đức Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính: 

Họ và tên Trần Đức Tuấn 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 15/7/1961 

Nơi sinh Hải Phòng 

CMND/ Hộ chiếu 120011416 

Ngày cấp/Ngày hết hạn 11/11/2005 

Nơi cấp CA Bắc Giang 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú Số 315 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ 

Xương, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác  

Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 

Từ 01/1986 - 12/1988 CNVH Điện, NM Nhiệt điện, Công ty Phân 

đạm và Hóa chất Hà Bắc 
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Từ 01/1989 - 07/1997 Trưởng kíp VH Điện, NM Nhiệt điện, Công ty 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc  

Từ 8/1997 - 04/2000 Kế toán tổng hợp, NM Nhiệt điện, Công ty 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

 

Từ 05/2000 - 04/2010 Chuyên viên LĐTL, phòng TCNS, Công ty 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

Từ 05/2010 - 09/2011 Phó phòng, Phụ trách phòng TCHC, Công ty 

CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

Từ 10/2011 – T10/2020 Trưởng phòng TCHC, Công ty CP Hóa chất 

Hưng Phát Hà Bắc 

Chức vụ tại công ty  

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Tổng số cổ phần nắm giữ 11.155 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,133% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu 

- Cá nhân sở hữu 

0 cổ phần 

11.155 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,133% vốn điều lệ 

Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có 

(5) Ông Lê Thanh Hiếu - Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp: 

Họ và tên Lê Thanh Hiếu  

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 22/8/1961  

Nơi sinh Lâm Thao, Phú Thọ 

CMND/ Hộ chiếu 120015814 
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Ngày cấp/Ngày hết hạn 17/5/2005 

Nơi cấp CA Bắc Giang 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú Số nhà 37 khu phố Hà Vị 1, phường Thọ 

Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế kỹ thuật 

Quá trình công tác  

Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 

Từ năm 1982 - 1986 Bộ đội thuộc E51 – Quân khu I 

Từ năm 1986 - 1993 Công nhân cơ khí, nhà máy cơ khí hóa chất Hà Bắc 

Từ năm 1993 - 2008 Chuyên viên Kế hoạch tại phòng kế hoạch 

Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

Từ năm 2008 đến nay Trưởng phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Công ty cổ 

phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc. 

Chức vụ tại công ty Trưởng phòng NVTH 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Tổng số cổ phần nắm giữ 3.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,042% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu 

- Cá nhân sở hữu 

0 cổ phần 

3.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,042% vốn điều lệ 

Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có 



CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc                                   Báo cáo thường niên 2020 
 

19 
 

(6) Ông Nguyễn Văn Tuân - Trưởng phòng Kỹ thuật tổng hợp: 

Họ và tên Nguyễn Văn Tuân  

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 10/9/1971 

Nơi sinh Xã Hồng Thái, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình 

CMND/ Hộ chiếu 122029516 

Ngày cấp/Ngày hết hạn 12/12/2008 

Nơi cấp CA Bắc Giang 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú K41 - Công viên Hoàng Hoa Thám, Bắc Giang 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa 

Quá trình công tác  

Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 

Từ 1992 - 1993 Công nhân Xưởng Tạo khí, Công ty TNHH 

Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

Từ 1993 - 1996 Học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Từ 1996 - 2007 Trưởng ca Công ty, Phòng Điều độ sản xuất, 

Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc 

Từ 2007 - 2008 Kỹ thuật viên, Phòng kỹ thuật Công nghệ, Công ty 

TNHH 1TV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

Từ 2008 - 2010 Kỹ thuật viên, Phòng Kỹ thuật tổng hợp, Công 

ty cổ phần Hóa Chất Hưng phát Hà Bắc 

Từ 2010 - nay Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật tổng hợp, Công 

ty cổ phần Hóa Chất Hưng phát Hà Bắc 

Chức vụ tại công ty Trưởng phòng KTTH 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 
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Tổng số cổ phần nắm giữ 700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,008% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu 

- Cá nhân sở hữu 

0 cổ phần 

700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,008% vốn điều lệ 

Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có 

(7) Ông Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Xưởng sản xuất: 

Họ và tên Hoàng Văn Hùng  

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 09/3/1967 

Nơi sinh Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang,T. Bắc Giang 

CMND/ Hộ chiếu 120926352 

Ngày cấp/Ngày hết hạn 3/11/2005 

Nơi cấp CA Bắc Giang 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú Số 125- Đường 398- Tân Mỹ - TP Bắc Giang – 

T.Bắc Giang 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ hóa học 

Quá trình công tác  

Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 

Từ 1991 – 1/1998 Trưởng ca Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà 

Bắc (nay là Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa 

chất Hà Bắc) 
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Từ 1/1998 – 8/1998 Phó quản đốc Xưởng giấy, Công ty Phân đạm 

và Hóa chất Hà Bắc (nay là Công ty Cổ phần 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc) 

Từ 8/1998 - 2005 Chi nhánh Xăng dầu Bắc Ninh, Công ty Xăng 

dầu khu vực 1 

Từ 2005 - 2010 Chuyên viên Phòng KTCN, Công ty TNHH 

MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

Từ 2010 - Nay Giám đốc xưởng sản xuất, Công ty cổ phần 

Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

Chức vụ tại công ty Giám đốc xưởng SX 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Tổng số cổ phần nắm giữ 2.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,031% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu 

- Cá nhân sở hữu 

0 cổ phần 

2.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,031% vốn điều lệ 

Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có 

(8)Ông Nguyễn Quang Tuấn – Trưởng phòng, Phòng Thị Trường: 

Họ và tên Nguyễn Quang Tuấn  

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 05/02/1963 

Nơi sinh TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

CMND/ Hộ chiếu 120014249 

Ngày cấp/Ngày hết hạn 22/11/2005 
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Nơi cấp CA Bắc Giang 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú Số nhà 235, Đường Nguyễn Thị Lưu 2, Ngô 

Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác  

Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 

Từ 1981 – 1986 Công nhân xưởng Nhiệt, Công ty TNHH MTV 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

Từ 1986 – 1993 Công nhân xưởng sản xuất tổng hợp, Công ty 

TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc  

Từ 1993 - 2008 Nhân viên phòng Thị trường, Công ty TNHH 

MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

Từ 2008 – 7/2010 Nhân viên Phòng NVTH, Công ty cổ phần Hóa 

chất Hưng Phát Hà Bắc 

Từ 7/2010 – 3/2013 Phó phòng, Phòng NVTH, Công ty cổ phần 

Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

Từ 3/2013 – T3/2020 Phó phòng, Phụ trách phòng thị trường, Công 

ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

Từ T3/2020- Nay Trưởng phòng Phòng thị trường, Công ty Cổ 

phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

Chức vụ tại công ty Trưởng phòng Phòng thị trường 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Tổng số cổ phần nắm giữ 5.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,068% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu 

- Cá nhân sở hữu 

0 cổ phần 

5.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,068% vốn điều lệ 

Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 
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Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có 

(9) Bà Nguyễn Thu Hằng – Phụ trách phòng- Phòng Tổ chức hành chính: 

Họ và tên Nguyễn Thu Hằng  

Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 29/11/1989 

Nơi sinh TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

CMND/ Hộ chiếu 121844183 

Ngày cấp/Ngày hết hạn 03/11/2005 

Nơi cấp CA Bắc Giang 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú Số nhà 146- Đường Quách Nhẫn – Phường 

Xương Giang- TP Bắc Giang 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ 

Quá trình công tác  

Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 

Từ 2013 – T10/2020 Nhân viên phòng Tổ chức hành chính, Công ty 

cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

Từ T11/2020- đến nay Phụ trách phòng - phòng Tổ chức hành chính, 

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 

Chức vụ tại công ty Trưởng phòng Phòng thị trường 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Tổng số cổ phần nắm giữ  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ 
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- Đại diện sở hữu 

- Cá nhân sở hữu 

0 cổ phần 

0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ 

Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có 
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 Những thay đổi trong Ban điều hành: Bà Nguyễn Thu Hằng được giao 

nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tổ chức hành chính từ T11/2020. 

 Số lượng cán bộ, nhân viên: 

Số lượng người lao động trong Công ty tính đến ngày 31/12/2020 là 59 người. 

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động 

theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao 

động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công 

nhân viên. Công ty đã xây dựng quỹ trợ cấp mất việc làm, quỹ phúc lợi thăm hỏi 

động viên người lao động một cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống,... 

Các Tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và tổ chức Đoàn thanh niên của Công ty 

cũng luôn được quan tâm xây dựng và không ngừng phát triển. 

Công ty đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho toàn bộ cán bộ công nhân viên 

có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. 

Hàng năm Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột xuất 

để khuyến khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen 

thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập 

thể, của người lao động. Những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được 

giao làm tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín của Công ty sẽ được xem xét cụ thể và 

phải chịu các hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường bằng vật chất theo nội dung 

thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Công ty ban hành. 

Công ty có chính sách khuyến học đối với cán bộ công nhân viên. Tạo điều kiện cho 

cán bộ công nhân viên được vừa làm vừa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. 

 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC đã phát hành 

các Báo cáo kiểm toán quyết toán Dự án hoàn thành. Ngày 24/12/2014, HĐQT đã 

phê duyệt quyết toán Dự án đầu tư xây dựng công trình dây chuyền sản xuất 

Hydrogen Peroixide công suất 10.000 tấn/năm, nồng độ 50%. 

 

4. Tình hình tài chính: 

4.1. Tình hình tài chính 



CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc                                   Báo cáo thường niên 2020 
 

26 
 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % tăng giảm 
năm 2020 so 
với 2019 

1.Tổng tài sản (cuối kỳ) 153.966.798.517 145.956.704.566 -5,20% 

2.Doanh thu thuần về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ 75.667.770.422 74.255.739.039 -1,87% 

3.Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 3.769.336.090 1.863.946.384 -50,55% 

4.Lợi nhuận khác -6.161.455 326.400 -105,30% 

5.Lợi nhuận trước thuế 3.769.336.090 1.864.272.784 -50,54% 

6Lợi nhuận sau thuế 2.987.039.708 1.588.154.594 -46,83% 

7.Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức    

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 

  2019 2020 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

-Hệ số thanh toán ngắn hạn (tại thời điểm 31/12) 
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 

Lần 3,01 3,93 

-Hệ số thanh toán nhanh (tại thời điểm 31/12)
[(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn] 

Lần 2,23 2,92 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

-Hệ số Nợ/Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12) Lần 0,35 0,31 

-Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12) Lần 0,53 0,46 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

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

Vòng 10,53 8,82 

-Vòng quay Tổng tài sản 

 (Doanh thu thuần/Tổng tài sản) 
Vòng 0,49 0,51 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

-Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần % 0,04 0,02 

-Hệ số LN sau thuế/Vốn CSH % 0,03 0,02 

-Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản % 0,02 0,011 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 

  2019 2020 

-Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / DTT % 0,05 0,03 

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

5.1. Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 8.400.000 cổ phần  

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.400.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần  

5.2. Cơ cấu cổ đông: 

 Cơ cấu cổ đông của Công ty (tại thời điểm ngày 31/12/2020): 

TT Danh mục  1.000 đồng Tỷ lệ (%) 

A 

1 

2 

3 

 

4 

 

B 

1 

2 

3 

Tổng vốn chủ sở hữu: 

- Cổ đông sáng lập: 

- Cổ đông lớn (*): 

- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ 

phiếu có quyền biểu quyết: 

- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 

dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu 

quyết: 

Trong đó:    

- Nhà nước: 

- Người nước ngoài: 

- Người Việt Nam khác (không 

gồm Nhà nước): 

84.000.000 

69.828.000 

69.828.000 

13.172.000 

 

1.000.000 

 

84.000.000 

54.230.000 

 

         900 

29.769.100 

100 

83,13 

83,13 

15,68 

 

1,19 

 

100 

64,56 

 

0,01 

35,43 
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 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty (tại 

thời điểm ngày 31/12/2020): 

TT 
Tên Địa chỉ 

Số 

ĐKKD 

Số cổ 

phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ         

cổ phần 

Công ty Cổ phần 

Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc 

Đường Trần Nguyên Hãn, 

Phường Thọ Xương, TP. 

Bắc Giang,T. Bắc Giang 

2400120344 5.423.000 64,56% 

CTCP Xuất nhập 

khẩu Hà Anh 

Khối I, TT Đông Anh, 

Huyện Đông Anh, Hà Nội 

0101328911 999.800 11,90% 

CTCP Tập đoàn 

Tân Long 

Tầng 14-Tòa nhà 

Diamond Flower- Số 48-

Đường Lê Văn Khương-

KĐT mới N2- Nhân 

Chính - Thanh xuân - HN 

0102014919 560.000 6,67% 

 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 

TT 
Tên Địa chỉ 

Số 

ĐKKD 

Số cổ 

phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ         

cổ phần 

CTCP Phân 

đạm và Hóa 

chất Hà Bắc 

Đường Trần Nguyên 

Hãn, Phường Thọ 

Xương, TP. Bắc Giang, 

T. Bắc Giang 

2400120344 2.856.000  51,00% 

CTCP Xuất 

nhập khẩu Hà 

Anh 

Khối I, TT Đông Anh, 

Huyện Đông Anh, HN 

0101328911 560.000  10,00% 

CTCP Hóa 

chất Công 

nghiệp Tân 

Long 

Phòng 810 Nhà 18T2, 

chung cư Trung Hòa, 

Nhân Chính, P.Nhân 

Chính,Thanh Xuân,HN  

0102014919 560.000 

 

10,00% 
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5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu 

- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không có 

5.5. Các chứng khoán khác: Không có 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

1.1. Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh 

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:  

TT TÊN CHỈ TIÊU ĐVT 
KH năm 

2020 
Thực hiện  
năm 2020 

So với (%) 

KH 
năm 

TH 
2019 

* Thời gian sản xuất Ngày 289 305 105,5 104,8 

I Sản lượng sản phẩm           

1 Sản lượng sản xuất (Quy 50%) tấn 9.450 10.160,7 107,5 111,8 

2 Sản lượng tiêu thụ (Quy 50%)   9.450 9.860,6 104,3 107,4 

II Giá trị tổng sản lượng 1000 đ 68.040.000 73.156.902 107,5 111,8 

III Nộp Ngân sách nhà nước 1000 đ 2.031.257 4.183.080 205,9 46,2 

IV Giá trị sửa chữa lớn 1000 đ 17.113.892 5.296.232 30,9 101,9 

 Trong đó: phân bổ 2020  6.757.513 5.296.232 78,4 101,9 

V Giá trị tiết kiệm định mức 1000 đ 284.432 3.356.187 1.180 127,4 

VI Lao động tiền lương       

1 Tổng số lao động BQ năm người 68 60 88,4 98,5 

1.1 Cán bộ quản lý người 3 3 100 100 

1.2 Người lao động người 65 57 87,7 98,3 

2 Tổng quỹ lương theo đơn giá 1000 đ 5.316.244 5.714.820 107,5 94,8 

3 Tiền lương BQ người lao động đ/ng/th 6.815.697 8.355.000 122,6 96,5 

VII Doanh thu bán hàng H2O2 1000 đ 78.256.500 74.145.485 94,7 98,1 

VIII Lợi nhuận trước thuế 1000 đ 213.832 1.864.273 871,8 49,5 

IX Lãi cơ bản trên cổ phiếu đ/CP 20,36 189 928,4 53,2 
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b. Công tác điều hành sản xuất, quản lý thiết bị, định mức, chất lượng sản phẩm:  

Trong năm đã duy trì sản xuất 305 ngày, ngừng sản xuất 61 ngày với 23 lần 
dừng và chạy lại máy, trong đó có 18 lần dừng máy với tổng số 57,7 ngày do không 
có khí nguyên liệu hydro, điện, hơi nước, 05 lần ngừng máy với tổng số là 3,3 ngày 
để tái sinh xúc tác và sửa chữa thiết bị của Công ty.    

Công tác quản lý công nghệ: Công nghệ sản xuất của Công ty được duy trì ổn 
định, quản lý tốt chất lượng dịch công tác, thường xuyên duy trì hàm lượng EAQ 
hữu hiệu trong dịch công tác đạt trên 130 g/lít, trong đó H4EAQ đạt trên 50g/lít tạo 
thuận lợi cho khống chế hiệu suất hydro hóa đạt 6,5 – 6,8 g/lít, dây chuyền sản xuất 
đạt và vượt công suất thiết kế, chất lượng sản phẩm tốt, ổn định. Sau gần 2 năm đưa 
vào sản xúc tác vào sản xuất, khi hiệu suất phản ứng giảm, Công ty tiến hành tái 
sinh xúc tác. Sau khi tài sinh xúc tác tiếp tục phát huy hiệu quả tốt.  

Công tác quản lý thiết bị: Thường xuyên, định kỳ tiến hành công tác kiểm tra, 
bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị. Trong năm 2020 đã tiến hành bảo dưỡng thay ga, thay 
dầu thiết bị làm lạnh nước M3401B, trung tu máy nén khí AtlasCopco, sửa chữa 
máy tua bin giãn nở, định kỳ thay túi lọc các bộ lọc, thay dầu máy nén khí ly tâm, 
bảo dưỡng các động cơ điện, hiệu chỉnh các van và định vị van điều tiết, sơn phòng 
mục đường ống, lan can, sàn thao tác. Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị được 
thực hiện vào các đợt ngừng máy của Công ty Đạm đảm bảo tiến độ, chất lượng, 
riêng máy nén khí SAMSUNG Công ty đã mời chuyên gia của hãng đến kiểm tra 
xong đến nay lỗi bỏ tải vẫn chưa được khắc phục triệt để. 

Công tác sửa chữa lớn: Do làm tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy 
móc thiết bị mà trong năm 2020 các hạng mục thiết bị đến chu kỳ cần phải đưa vào 
sửa chữa lớn vẫn đáp ứng cho sản xuất. Việc không phát sinh chi phí sửa chữa lớn 
năm 2020 đã góp phần làm giảm chi phí, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh 
cho Công ty. 

Công tác quản lý định mức tiêu hao năm 2020: Duy trì ổn định các chỉ tiêu 
công nghệ khi chạy máy, định ký phân tích thành phần dịch công tác để bổ sung hóa 
chất kịp thời nhằm duy trì chất lượng dịch công tác, xúc tác Paladi và bộ lọc màng 
Hydro cấp 1 trạm tinh chế Hydro đưa vào sản xuất từ năm 2018 đến nay vẫn phát 
huy hiệu quả cao là những nguyên nhân chính làm định mức tiêu hao trong quá 
trình sản xuất của Công ty năm 2020 giảm so với kế hoạch được giao. Giá trị tiết 
kiệm do giảm định mức tiêu hao năm 2020 so với kế hoạch Hội đồng quản trị giao 
là 3,356 tỷ đồng, trong đó tiết kiện do giảm định mức khí H2 nguyên liệu, điện và 
hơi nước là 3,121 tỷ đồng, góp phần làm cho sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi.   

Công tác quản lý chất lượng sản phẩm: Sản phẩm Ôxy già của Công ty sản 
xuất ra luôn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn TCCS 01:2011/HPCO đã công bố. Sản 
phẩm đáp ứng chất lượng cho các ngành sản xuất giấy, dệt may và xử lý môi 
trường và đã có đơn vị sử dụng trong ngành điện tử. Phối hợp cùng các nhà phân 
phối giải đáp các kiến nghị của người sử dụng về chất lượng sản phẩm, đã tạo được 
niềm tin về chất lượng sản phẩm của Công ty với người sử dụng. 
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c. Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm: 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá Ôxy già nhập khẩu vào Việt Nam liên tục 
giảm và giảm mạnh nhất vào tháng 4 năm 2020, nguồn cung Ôxy già từ thị trường 
Trung Quốc, Đài Loan và Băng La Đét tăng với giá giảm sâu so với Ôxy già Thái 
lan và Hàn Quốc. Một số hộ sử dụng Ôxy già với lượng lớn đã giảm sản lượng mua 
của công ty để mua từ các nhà nhập khẩu Ôxy già trong nước đã ảnh hưởng lớn đến 
sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty, làm cho sản phẩm tồn kho cuối quý II, 
đầu quý III tăng cao. Công ty đã cùng nhà phân phối triển khai nhiều giải pháp 
nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm như tìm kiếm thêm hộ sử dụng Ôxy giá để bán 
hàng, áp dụng các mức giá bán hợp lý với từng khách hàng, điều chỉnh giá bán để 
thuyết phục các đơn vị sử dụng lượng lớn tiếp tục sử dụng sản phẩm sản xuất trong 
nước và triển khai bán hàng tại thị trường Miền Nam. Kết quả công tác tiêu thụ sản 
phẩm của công ty đã ổn định, đảm bảo duy trì sản xuất không phải dừng máy do 
không có kho chứa.  

Trong năm 2020 đã tiêu thụ được 9.860,6 tấn Ôxy già quy nồng độ 50% đạt 
104,3 % so với kế hoạch năm và bằng 107,4% so với thực hiện năm 2019, giá bán 
sản phẩm quy 50% bình quân năm đạt 7.519 đồng/kg bằng 90,8% so với kế hoạch 
năm và bằng 91,4 % so với năm 2019. Doanh thu sản phẩm Ôxy già đạt 74,145 tỷ 
đồng bằng 94,7 % so với kế hoạch và bằng 98,1% so với năm 2019. Công tác tiêu 
thụ sản phẩm của Công ty đã ổn định. 

d. Công tác tổ chức sản xuất, quản lý lao động, tiền lương và đào tạo 

Việc tổ chức sản xuất và bố trí lao động của Công ty gặp kho khăn do phải dừng 
máy nhiều lần, tổng số lao động của Công ty đến 31/12/2020 là 59 người, giảm 03 
người so với năm 2019, Công ty đã đăng thông báo tuyển dụng nhiều lần xong 
không tuyển dụng thêm được lao động có ngành nghề đào tạo theo yêu cầu. Quỹ 
lương sản phẩm của người lao động năm 2020 đạt 5,714 tỷ đồng bằng 94,8% so với 
năm 2019.  

Trong điều kiện thiếu lao động, nhiều cương vị phải làm việc ở chế độ 3 ca 3 
kíp, phải làm thêm giờ điền khuyết các cương vị thiếu người, tiền lương sản phẩm 
bình quân của người lao động Công ty năm 2020 đạt 8,355 triệu đồng/người/tháng 
bằng  94,8% so với năm 2019.  

Tiếp tục chương trình đào tạo, luôn chuyển cương vị để một người có thể đảm 
nhận được một số cương vị trong dây chuyền để thay thế nhau khi có người nghỉ. 

e. Công tác kế hoạch, quản lý cung ứng vật tư, quản lý giá bán sản phẩm và 
tài chính 

Công tác kế hoạch: Công ty đã lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và được 
Hội đồng quản trị công ty phê duyệt và thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông công ty.  
Kế hoạch hàng tháng, quý được xây dựng sát với thực tế từng thời điểm và được 
ban hành để triển khai thực hiện.  

Công tác quản lý vật tư:  Để tăng cường công tác quản lý vật tư đầu vào cho sản 
xuất, Công ty đã soạn thảo sửa đổi bổ sung Quy định mua vật tư đã ban hành trước 
đây, trình Hồi đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế mua vật tư, ban hành Quy 
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định vật tư dự phòng tối đa, tối thiểu, phù hợp với tình hình trong giai đoạn hiện 
nay. Duy trì số lượng vật tư tồn kho hợp lý đáp ứng đủ cho sản xuất. Việc quản lý 
giá vật tư đầu vào đã được thực hiện tốt, đúng quy chế mua vật tư của Công ty. Việc 
cấp phát vật tư cho sản xuất thực hiện theo đúng quy định cấp phát vật tư trong 
Công ty. Vật tư đã qua sử dụng được thu hồi phân loại, vật tư thu hồi Công ty 
không có nhu cầu sử dụng được bán để thu hồi vốn, năm 2021 đã bán thu hồi được 
110,555 triệu đồng. 

Công tác quản lý giá bán sản phẩm: Thường xuyên cập nhật thông tin về tình 
hình nhập khẩu Ôxy già giúp cho Công ty xác định được giá bán hợp lý. Trong năm 
2020, Hội đồng giá công ty đã họp 7 lần để điều chỉnh giá bán sản phẩm và cơ chế 
bán hàng phù hợp với từng thời điểm và từng khách hàng. Xây dựng và có chính 
sách giá bán sản phẩm Ôxy già các loại nồng độ hợp lý để bán hàng và cạnh tranh 
với các nhà nhập khẩu.  

Công tác quản lý  tài chính: 

Công ty không có các khoản nợ phải thu khó đòi và nợ phải trả quá hạn; thực 
hiện nghiêm túc các nghĩa vụ nộp thuế, nộp ngân sách nhà nước. 

Trong năm 2020, Công ty đã linh hoạt cân đối nguồn vốn để trả gốc vay vốn 

đầu tư cho các ngân hàng là 375.608 Đôla Mỹ tương đương 8,77 tỷ đồng, giảm mức 

dư nợ vốn đầu tư đầu từ 1,976  triệu Đô la Mỹ xuống còn 1,601 triệu Đô la Mỹ, duy 

trì ổn định dòng tiền cho sản xuất kinh doanh mà không phải vay vốn lưu động làm 

giảm chi phí lãi vay, góp phần hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2020 mà Hội 

đồng quản trị công ty giao.   

2. Tình hình tài chính:        

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 01/01/2020 31/12/2020 Tăng/giảm Tỷ lệ (%) 

Tài sản 153.967 145.957 -8.010 30,06% 
- Tài sản ngắn hạn 23.281 33.533 10.252 44,04% 
- Tài sản dài hạn 130.686 112.424 -18.262 -13,97% 
Nguồn vốn 153.967 145.957 -8.010 -14,90% 
- Nợ phải trả 53.662 45.685 -7.977 -14,87% 
- Vốn chủ sở hữu 100.305 100.272 -33 -0,03% 
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

Công ty áp dụng hệ thống quản lý đơn giản hóa về các thủ tục hành chính cho nội bộ 

Công ty cũng như khách hàng, công việc được thực hiện bằng các quy định cụ thể. Đồng 

thời, Công ty cũng đã thực hiện kiện toàn quy định, quy chế làm việc, củng cố đội ngũ 

cán bộ, nhân viên, đầu tư trang thiết bị làm việc để nâng cao năng suất lao động, cải thiện 

điều kiện làm việc. 

Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao chế độ chính sách chăm lo đời sống cho 

cán  bộ, nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.  

 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

TT TÊN CHỈ TIÊU ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2021 

So với 
TH 2020 

(%) 

 * Thời gian sản xuất Ngày 282 92,5 

I Sản lượng sản phẩm     

1 Sản lượng sản xuất (Quy 50%) tấn 9.400 92,5 

2 Sản lượng tiêu thụ (Quy 50%) tấn  9.400 95,3 

II Giá trị tổng sản lượng 1000 đ 67.680.000 92,5 

III Nộp Ngân sách nhà nước 1000 đ 2.684.083 64,2 

IV Giá trị sửa chữa lớn 1000 đ 10.403.111 196,4 

 Trong đó: Phân bổ vào giá thành  6.375.512 120,4 

V Giá trị tiết kiệm định mức 1000 đ 438.110 13,1 

VI Lao động tiền lương     

1 Tổng số lao động người 68 113,2 

1.1 Cán bộ quản lý người 3 100,0 

1.2 Người lao động người 65 114,0 

2 Tổng quỹ lương người lao động 1000 đ 5.724.401 100,2 

3 Tiền lương BQ người lao động đ/ng/th 7.338.976 87,8 

VII Doanh thu tiêu thụ Ôxy già 1000đ 74.180.000 100,0 

VIII Lợi nhuận trước thuế 1000đ 310.715 16,7 

IX Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 30 15,7 
 

4.2. Các giải pháp thực hiện: 

a. Công tác điều hành sản xuất, quản lý thiết bị, định mức:  
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 Khai thác tốt năng lực sản xuất của dây chuyền, chỉ đạo điều hành sản xuất 
linh hoạt, tận dụng tối đa quỹ thời gian có đủ các điều kiện đầu vào để duy trì sản 
xuất đạt sản lượng cao nhất. 

 Định kỳ kiểm tra chất lượng dịch công tác, bổ sung hóa chất kịp thời pha chế 
dịch công tác đảm bảo yêu cầu thành phần, chất lượng dịch công tác theo tư vấn của 
Nhà sản xuất và cung cấp xúc tác cho Công ty nhằm đạt sản lượng cao nhất, chất 
lượng sản phẩm tốt nhất. Cấp phát vật tư cho sản xuất thực hiện đúng theo định mức 
được duyệt và quy trình cấp phát vật tư của Công ty, thường xuyên kiểm tra hệ 
thống đo lường đảm bảo phản ánh trung thực số liệu tiêu hao để phục vụ cho điều 
hành sản xuất và hạch toán nội bộ. 

 Công tác sửa chữa lớn: Tập trung chỉ đạo triển khai lập phương án và lên kế 
hoạch mua vật tư, đặc biệt trú trọng đến việc cân đối nguồn vốn để triển khai mua 1 
tấn xúc tác Paladi và vật tư phục vụ đại tu máy nén khí SAMSUNG. Kết hợp với 
các đợt dừng máy sửa chữa theo kế hoạch của Công ty Đạm để triển khai thực hiện, 
tận dụng tối đa số ngày có đủ điều kiện đầu vào để  duy trì sản xuất.  

 Tiếp tục rà soát và lập nhu cầu vật tư dự phòng cho sản xuất để triển khai 
mua, đặc biệt là vật tư dự phòng thay thế cho các thiết bị động, đơn chiếc phải mua 
chính hãng của nhà sản xuất hoặc mua ở thị trường nước ngoài.   

 Làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch, không để 
sảy ra sự cố do chủ quan. 

b. Công tác tiêu thụ: 

 Tiếp tục tìm kiếm và phát hiện các đơn vị có nhu cầu sử dụng Ôxy già mới  ở 
khu vực Miền Bắc, thống kê nhu cầu sử dụng, xúc tiến chào hàng và hỗ trợ các nhà 
phân phối tiếp cận để bán hàng. 

 Đôn đốc các Nhà phân phối ở Miền Nam có chi nhánh ở Miền Bắc mở rộng 
tiêu thụ sản phẩm Ôxy già ở thị trường Miền Bắc. 

 Ưu tiên tiêu thụ sản phẩm loãng và sản phẩm tiêu thụ ở thị trường Miền Bắc 
để phát triển thị trường Miền Bắc.  

 Duy trì việc cập nhật thông tin về nhập khẩu Ôxy già để có chính sách giá 
bán linh hoạt, phù hợp với giá thị trường. 

c. Công tác kế hoạch, vật tư, tài chính   

 Nắm bắt, cập nhật diễn biến giá cả vật tư, chế độ chính sách của Nhà nước để 
xây dựng kế hoạch sát với thực tế nhằm điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả 
cao nhất.  

 Cân đối đảm bảo vật tư cho sản xuất với việc hạn chế tối đa lượng tồn kho, 
thực hiện tốt quy định tồn kho tối đa tối thiểu. Kiểm soát giá mua vật tư theo đúng 
Quy chế  mua vật tư của Công ty. 

 Theo phương án trả nợ gốc vốn vay đầu tư, trong năm 2021 Công ty trả nợ 
gốc vay vốn đầu tư cho các ngân hàng là 593.059 Đôla Mỹ tương đương 13,77 tỷ 
đồng, giảm mức dư nợ vốn đầu tư đầu từ 1,601  triệu Đô la Mỹ xuống còn 1,008 
triệu Đô la Mỹ. Tiếp tục cân đối dòng tiền đảm bảo cho sản xuất và sửa chữa lớn 
năm 2021.  
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 Tiếp tục phối hợp với Công ty Mẹ triển khai thực hiện thoái vốn hiện đang sở 
hữu tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.  

d. Công tác tổ chức sản xuất, quản lý lao động, tiền lương và đào tạo 

 Tiếp tục chương trình đào tạo để một người có thể vận hành thành thục được 
một vài cương vị sản xuất khác nhau, điền khuyết khi có người nghỉ, triển khai đào 
tạo nâng cao cho người lao động bậc cao vào các đợt thi nâng bậc; 

 Ưu tiên tuyển bổ sung số công nhân vận hành hóa có chất lượng, đúng ngành 
nghề đào tạo để đảm bảo số lao động cần thiết duy trì sản xuất liên tục. Trong 
trường hợp không tuyển được sẽ tuyển lao động vào để đào tạo tại chỗ, đạt yêu cầu 
thì tuyển dụng. Phấn đấu đảm bảo ổn định đời sống và thu nhập cho người lao động 
để họ yên tâm công tác. Trong trường hợp thời gian ngừng máy do không đủ điều 
kiện đầu vào để duy trì sản xuất sẽ bố trí cho người lao động nghỉ chế độ như nghỉ 
bù, nghỉ phép và cuối cùng là nghỉ chờ việc.  

 Duy trì kiểm tra kỷ luật lao động và nội quy của Công ty, xử lý nghiêm khắc 
với các trường hợp vi phạm. 

e. Công tác an toàn, bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường:  

 Hàng quý, triển khai  quan trắc môi trường, ký hợp đồng xử lý chất thải nguy 
hại và rác thải sinh hoạt, triển khai tập huấn công tác an toàn, phòng cháy chữa 
cháy, cấp phát bảo hộ lao động, trang bị an toán cho người lao đông theo đúng quy 
định. 

 Năm 2021, Công ty tiếp tục phấn đấu sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch sản 
lượng mà Hội đồng quản trị và cổ đông Công ty giao, sản xuất kinh doanh an toàn, 
ổn định với năng suất, chất lượng cao, phấn đấu bảo toàn vốn góp đầu tư của cổ 
đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và trả gốc, lãi vay đầu tư cho các 
Ngân hàng. 

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có giải trình 
vì không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty: 

Xem chi tiết ở phục lục đính kèm (Báo cáo của Hội đồng quản trị) 

V. Quản trị Công ty: 

1. Hội đồng quản trị: 

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: HĐQT gồm 5 người trong 
đó có 4 thành viên không điều hành. Không có thành viên HĐQT độc lập. 
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TT Họ và tên 
Số CP 
cá nhân 
nắm giữ 

Số CP 
cá nhân 
đại diện 

Tổng 
cộng 
 

Tỷ lệ 
(%) 

1 
Chu Anh Dũng 
Chủ tịch HĐQT 

 2.520.000 2.520.000 30,00 

2 
Nguyễn Tống Luận 
Thành viên HĐQT 

3.093 1.764.000 1.767.093 21,037 

3 
Phạm Hoàng Hưng 
Thành viên HĐQT 

 1.139.000 1.139.000 13,56 

4 
Nguyễn Thị Thanh Vân 
Thành viên HĐQT 

 560.000 560.000 6,667 

5 
Nguyễn Minh Toàn 
Thành viên HĐQT 

 999.800 999.800 11,902 

 Tổng cộng 3.093 6.982.800 6.985.893 83,166 

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

1.3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành:  

 Các thành viên HĐQT không điều hành đã làm đúng chức năng của mình. 

1.4. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có 

1.5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo 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 

2. Ban kiểm soát:  

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát: 

TT Họ và tên 

Số CP 

cá nhân 

nắm giữ 

Số CP 

cá nhân 

đại diện 

Tổng 

cộng 

 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Nguyễn Thu Nga 
Trưởng ban kiểm soát 

151  151 0,002 

2 
Lê Thanh Hiếu 
Thành viên Ban kiểm soát 

3.500 0 3.500 0,042 

3 
Bùi Anh Tuấn 
Thành viên Ban kiểm soát 

0 0 0 0 

 
Tổng cộng 3.500 0 3.500 0,042 

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:  

Xem phụ lục đính kèm (Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát) 
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