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NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI ĐÒNG CỒ ĐÔNG
KY HỌP THƯỚNG NIÊN NĂM 2021

(Kỳ họp thứX X I- ngay 27 thang 3 năm 2021)

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Đieu lệ công ty cỏ phản Caíĩco Việt 
Nam, Đại hội đong cò đong đà tiến hành ky họp thường niên năm 2021 vào lúc 
8 giờ, ngày 27 thang 3 nãm 2021 tại trụ sơ chính cua Công ty, sổ 35 đường 
Nguyền Trọng Ky, Cam Ranh, Khanh Hòa.

Cổ đong và người đại diện được uy quyền dự họp co mặt tại ky họp là 
41 người, đại diện cho 1.691.200 cổ phần, đạt ty lệ 75,7% vòn điều lệ. Ky họp 
đà tiến hành đung quy định cua Điều lệ Cóng ty và Luật doanh nghiệp.

Ky họp thường niên nàm 2021 đà tiến hanh các nội dung theo chương 
trình đã được thòng qua Đại hội đòng.

ĐẠI HỘI ĐỎNG CÓ ĐÔNG QUYÉT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thong qua Báo cáo cua Hội đồng quan trị về két qua san 
xuất kinh doanh năm 2020; Ké hoạch nám 2021; Bao cáo hoạt động cua Hội 
đòng quan trị năm 2020, bao gòm các chỉ tiêu chu yẻu sau:

- Kết qua san xuất kỉnh doanh nám 2020:
Tong doanh thu : 94.938.414.059 đồng
Gia trị kim ngạch xuất, nhập khẩu : 6.080 Triệu USD
Tong lợi nhuận trước thuè TNDN : 4.430.740.541 đông
Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.430.740.541 đông.

-Ke hoạch san xuất kinh doanh năm 2021: 
Tỏng doanh thu :
Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu :
Lợi nhuận trước thuê :
Cổ tức (tối thiểu):

100 ty đồng VN 
5,8 triệu USD 

3 ty đồng VN. 
10 % mệnh gia.



Ty lệ phiếu biéu quyét thong qua 100 % tong so phièu bieu quyẻt họp 
lệ tai ky họp.

Điều 2: Nhát trí thòng qua Bao cao tai chính nãm 2020 cua Còng ty đà 
được kiem toan.

Ty lệ phiêu biéu quyét thòng qua 100 % tỏng sỏ phiêu biêu quyèt hợp lẹ 
tại ky họp.

Điêu 3: Nhảt trí thong qua Bao cao hoạt động nám 2020 cua Ban kiém
soát.

Ty lẹ phiêu biéu quyẻt thòng qua 100 % tỏng sỏ phiêu biẻu quyẻt hop lệ 
tại ky họp.

Điều 4: Nhàt trí thòng qua mưc chi tra cỏ tưc năm 2020 theo đẻ nghi cua 
Hội đóng quan trị tại Tơ trình so 08/2021/HĐQT.K5-CFC, ngay 25/03/2021, 
vơi mưc eo tưc chi tra : 10 % mệnh gia; tra cổ tưc bàng tiền VN đong; chi tra 
từ nguòn quỳ cò tưc Còng ty. Thơi gian thực hiên trong thang 4 năm 2021.

Ty lệ phiêu biéu quyét thòng qua 100 % tong sỏ phiêu bièu quyét hơp le 
tại kỳ họp.

Điều 5: Nhất trí thòng qua việc huy co phiẽu quỳ đè giam vòn đièu lệ 
theo đe nghị cua Hội đóng quan trị tại Tơ trình sổ 09/2021/HĐQT.K5-CFC, 
ngay 25/03/2021 như sau:

So co phỉẻu quỹ cua Cong ty : 209.400 có phán.
Mệnh gia : 10.000 đong / cỏ phàn.
Tương ưng vơi số tiền la : 2.094.000.000 đóng.
Vỏn điéu le trươc khi huy cổ phiêu quỳ : 24.436.800.000 đồng.
Vỏn điêu le sau khi huy co phiêu quỳ la : 22.342.800.000 đông.

Ty lệ phiêu biêu quyèt thòng qua 100 % tong sò phiêu biêu quyẻt hơp lệ 
tại ky họp.

Điều 6: Điêu khoan thi hanh.

Nghi quyét nay được Đại hội đông cô đòng, ky họp thương niên nâm 
2021 nhát trí thòng qua toan vản vơi sò phiêu biểu quyêt 100% tỏng số phiếu 
bieu quyét họp lệ tại ky họp; co hiệu lực kể tư ngay 27 thang 03 năm 2021.
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Cac thanh viên Hội đỏng quan trị, thanh vién Ban kiêm soát, Tỏng giam 
đốc còng ty, chiu trach nhiêm thi hanh Nghị quyết nay va tổ chức triển khai 
thực hiện theo chức năng nhiệm vụ cua mình phu hợp vơi Điẻu lệ cua Cóng ty 
va quy định cua phap luật.

Nơi nhận:
Như điéu 6 ; 
Lưu: VP/HĐQT

CONG TY CỐ PHÁN CAFICO VIẸT NAM
ẫ L

NGUYÊN QUANG TUYEN
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BIÊN BẢN
KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

( KỲ HOP THƯ XXI - NGAY 27. 3. 2021)

Kỳ hop thường niên nam 2021 Đại hội đồng cổ đòng Còng ty cổ  phần 
Caíico Việt Nam đà khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 27.03.2021, ta tru sở chính 
Công ty (Địa chỉ: so 35 đường Nguyễn Trong Kỳ, thành pho Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa).

I/ NGHI THỨC:

1, Sau phần tuyên bố lý do và giới ử  ẹu thành phần dự hop, Ban tổ chức 
kỳ hop báo cáo danh sách cò đỏng dư họp :

Cồ đỏng và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt 41 người, tưong 
ứng với 1.691.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,7 % tông số cổ phần có quyển biểu 
quyết. Theo quy đ;nh của pháp lu t, tỳ lệ trên đủ điều k en để kỳ họp tiến hành.

2, Ban tổ chức thòng báo chương trình nghị sự kỳ họp (đã thông báo trước 
cho cổ đỏng và không có đe nghị thay đoi), cụ thể như sau:

- HĐQT báo cáo kết quà SXKD nám 2020; Kế hoach 5 năm 2021;
Báo cáo hoat đi Ig của HĐQT nam 2020.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiêm soát nám 2020.
- Đại hội đồng cổ đông thảo lu an và biểu quyết.
- Thòng qua Tờ trình của HĐQT về mức chi cổ tức nám 2020;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc hủy cổ phiếu quỳ đé giảm
vốn điều lệ tương ứng;
- Thông qua Nghi quyết kỳ hop -  Tháo luận và quyết nghị.
- Tổng kết, bế mạc.

3, Chủ trì kỳ họp: Ổng : NGUYỀN QUANG TUYÉN, Chủ tịch Hội đông 
quản trị (theo quy định của Điêu ỉệ Công ty).

4, Thư ký kỳ họp: Đại hội đông cô đỏng đà nhất trí cừ thư ký kỳ họp :
Ông Ngô Nguyền Trí Siêu, cổ đóng công ty

Biêu quyết:

Đồng ý: 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiếu biểu quyết tại kỳ hop, tỷ lệ:
100% .

Không đồng ý : không.

CÕNG TY CP CAFICO VIỆT NAM CỘNG HÒA XẢ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
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Ý kiến khác : không.

5, Bầu Ban kiêm phiếu kỳ họp: Đại hoi đồng cò đóng đà nhất trí cử Ban 
kiểm phiếu kỳ họp, gồm các ông bà sau:

- Ong Trần Vãn Hước, cổ đông cõng ty
- Bà Lê Thị Hồng, cổ đông công ty
- Bà Phan Thị Lưu, cô đông còng ty

Biểu quyết:

Đồng ý: 1.691.200 phiếu/ 1.691.200 phiếu biểu quyết ta kỳ hop, tỷ lệ:
100%.

Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

II/ NỘI DUNG KỲ HỌP :

1/ Hội đồng quản trị báo cáo kết quả SXKD nãm 2020; Kế hoạch năm 
2021; Bao cáo hoạt động của HĐQT nám 2020.

Óng Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tình hình hoat đong SXKD của 
Còng ty nam 2020, với một số nội dung chủ yếu sau.

Tình hình sán xuất kỉnh doanh trong nảm 2020 của Công ty gặp rất nhiều 
khó khăn.

Tình hình đich b^nh COVID-19 trẽn thế giới cùng như các nước trong khu 
vực đà anh hưởng nặng nề đến sàn xuất kinh doanh của Còng ty. Các nước cung 
ừng nguyên liệu, ngư dàn phải cách ly, đánh bãt bi giới han, phải hủy một sổ 
đon hàng, về tiêu thụ thì ta Nhật cùng như nhiều nước, phai đong cừa nhiều 
nhà hảng, chỉ bán được cho kênh bán lè tai siêu thị.

Hc quả của khỏ khan các nãm trước để lại khả nặng nề. Giá nguyên liệu 
canh tranh trước đây cao, để dự trừ cho sản xuất để bước vào sản xuất nám 
2020, Còng ty phải nhap một lưong nguyên liệu dư trừ với giá cao.

Nguyên liệu nội địa nãm 2020 han chế về sản lưcmg, khai thác trong nước 
không đáp ứng nhu cầu tiêu thu trong nước.

về lao đong, do đặc thủ cùa ngành nghề chế biến thủy sản đông lanh, tư 
thẻ và môi trường làm việc không thoái mái, nên việc tuyển dung bổ sung 
nguồn lực khó.

Khó khán về vốn : Do các nãm qua kinh doanh kém hiẹu quả nên vị thế tài 
chính yếu nên việc huy đong nguồn vốn vay từ các ngân hàng không thuận lợi.
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Các giải pháp cơ bản cùa HĐQT đả vận dụng trong quá trình điều hành 
năm 2020:

+ # , 
Trong lúc khó khan thiêu nguyên liệ I và tiêu thu, viẹc hợp tác sàn xuât

theo hình thức đối tác cung cấp nguyên liệu để Còng ty sàn xuất và mua lai sản
phẩm của Công ty đầ phát huy được hi :u quả.

Giài pháp về nguyên liệu, đa dạng nguồn cung cấp; mớ rọng thị trường 
mua nguyên liệu, đặc biệt là nguyên liệu nước ngoài kết hop với hơp tác sản 
xuất.

Giai pháp hợp tác sàn xuất đà giai quyết được các vấn đề về nguyên liệu, 
vốn, kỳ thuật.

về lao động, việc tuyên dụng mới kết họp vận ỗ ing số lao động cỏ tay 
nghề trước đây được đào tao ta Công ty quay lại làm việc. Cái tổ bộ máy giám 
định biên lao động quàn lý đồng thời thưc hiện tốt hem các chính sách cho 
người lao cong.

Nhờ đủ nguyên liệu báo đàm được tiến độ sán xuất va tâng cường viec tổ 
chức sản xuất họp lý đã tảng năng suất lao động lên 81% so nam trước.

Nhỏm giai pháp thi trường tiêu thu: Ón định, giừ vừng chất lượng sản 
phàm, bảo vệ uy tín thương h;eu Công ty. Giừ và mở rộng khách hàng; đối với 
nước đá, tiếp tục giải pháp bán hàng đến nhiều đối tượng tiêu thụ...

Kẻt quà thưc hiện sàn xuất kỉnh doanh năm 2020 và các chỉ tỉèu báo cáo 
tài chính đã được kiêm toán:

Ông Chủ tịch đà báo cáo Đại hội đồng cổ đỏng kết qua sản xuẩt kinh 
doanh và tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính thề hien trên Báo cáo tài 
chính nam 2020 đà được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán đoc lap.

- Kết quà sản xuất kinh doanh nam 2020 :
Tổng doanh thu : 94,94 tỉ đóng đat 94,9 % kế hoach, 152% so nam
2019.
Giá trị kim ngạch xuất, nhap khẩu : 6.08 Triệu USD
Trong đó kim ngạch xuất khẩu : 3,68 Triệu USD.
Tổng sàn lượng thủy sản sàn xuất (sàn phẩm quy đổi): 935,83 Tấn.
Tổng sàn lượng thủy sàn tiêu thụ (sản phẩm quy đổi): 885,24 Tấn.
Tổng sản lượng nước đá : 417.601 cây.
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 4.430.740.541 đòng
Lợi nhuan sau thuế TNDN : 4.430.740.541 đồng.
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Phần định hướng kế hoạch năm 2021 :

Mặc dù thế giới đã có vaccine và nhưng phương pháp ngan chăn dịch 
COVID-9, nhưng dự kiến vẫn còn diễn biến phức tạp và năm 2021 tiếp tuc bị 
ánh hường nặng nề; chính biến ở Myanmar đà ảnh hưởng đến thị trường nguyên 
liệu, buộc Còng ty đà chuyên hướng sang Indonesia.

về lao đong, do tâm lý ngại khó đối với ngành nghề thủy sàn, việc tuyển 
dụng gặp khó khan.

Trên cơ sở phân tích, dự đoán tình hình kinh tế xà hội, H' i  đồng quàn trị 
đã đề ra phướng hướng và giải pháp hoạt đ *>ng kinh doanh của Công ty nam 
2021.

Chỉ tièu kế hoạch năm 2021 như sau;

Tổng doanh thu : 100 tỷ đồng VN

Giá trị kim ngach xuất nhập khẩu: 5,8 triệu USD
Trong đó, KNNK :

San lương thúy sán chế biến 
Sản phẳm quy đối :
Sàn lượng nước đá cày :
Lợi nhu n trước thuể (tối thiểu):

3,8 triệu USD 
400 Tấn 

1.100 Tấn 
520.000 cày.

3 tỷ đồng VN.
Cồ tức (tối thiểu): 10% mệnh giá.

Hội đồng quản trị đà trình bày quan điểm tiếp tục chỉ đạo hoạt đ ng và
các giãi pháp được cho là hơp lý và tối ưu, về cơ bàn vẩn trên cơ sở đinh hướng 
thông suốt của nhiệm kỳ đà được Đại h i đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp 
nam 2020.

Các giai pháp chú yếu là liên kết với đối tác; mở rộng thị trường nguyên 
liệu, tạo niêm tin vững chãc với khách hàng...

Giải pháp về lao đ ing: Tiếp tục tuyển dung, thực hien các chính sách chế 
độ bảo đảm đời sổng cho người lao đ ng, đồng thời xây dưng vãn hóa ứng xử 
quan tâm lằn nhau ...

Phần báo cáo hoạt động của R  )i đồng quản trị trong nam 2020, ông chu 
tịch Hội đồng quàn trị, đã trình bày về còng tác tổ chức và điều hành.

Trong nam 2020, HĐQT đà hoạt động đúng nguyên tắc; xử lý và quyết 
định các vấn đề theo đúng thẩm quyền do luật pháp & Điều lệ quy đinh. HĐQT 
khóa 5 đá thực hiệ 1 tổng số 7 phiên họp định kỳ. HĐQT đà ban hành 21 vãn 
bàn, quyết đinh khác nhau theo thẳm quyền để đề ra các chù trương và chỉ đạo
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và giai quyết các công việc khác nhau m t cách kịp thời góp phần bảo đam hiệu 
quả cho Công ty.

2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nảm 2020.

Ông Trường ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đỏng về hoạt động 
thực hiện nhiệm vụ cua Ban kiêm soát năm 2020, gồm nhùng nội dung chủ yếu 
sau:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thưc hiện đúng chức nâng của mình 
trong việc phối hop với Hội đồng quàn trị và Ban giám đốc. Trong quá trình 
thực hien nhiệm vụ, Ban kiêm soát không gảy cản trờ, khỏ khăn cho việc thưc 
hiện các chủ trương, nghi quyêt của H i đồng quàn trị và cùa Đại hội đồng cò 
đông.

HĐQT, Ban giảm đốc và các cán bộ quàn lý luôn hồ trợ việc thực hiện 
nhiệm vụ của Ban kiêm soát, cung cấp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiếp 
cận đầy đù thông tin xác thưc các quyết đinh và việc tổ chúc điều hành hoạt 
đ >ng kinh doanh của Cóng ty.

Ban kiểm soát nám bẳt thông tin chính xác về việc thực hiện nghị quyết 
cúa Đại hội đồng cổ đông và các quyết định trong điều hành Công ty; thường 
xuyên trao đòi với Hội đồng quàn trị, Ban giám đốc nhăm muc đích đảm bảo 
nhưng hoat đ~ng của Còng ty là phù hợp, han chế các rủi ro, đáp ứng quyển lợi 
của cò đông.

Trong nam qua Ban kiểm soát có 4 phiên hop thào luan đánh giá việc 
thực hiện nhiệm vụ.

Qua thưc h Len nhiêm vụ, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo với Đại hội đồng 
cô đông như sau:

- Moi hoạt động trong lanh vưc san xuất, kinh doanh, tài chính được thưc 
thi đủng Điều lệ Còng ty, hơp pháp và trên cơ sớ định hướng đà được đề ra 
trong Nghị quyết của Đại h i đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát hoàn toàn thống nhất với các chỉ tiêu về kết quả sàn xuất 
kinh doanh đà đươc Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

- Thống nhất với báo cáo tài chính nam 2020 của Công ty đà được kiểm 
toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin hoc thanh phổ Hồ Chí 
Minh.

- Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh cua Công ty 
năm 2020.

- Việc ghi chép, lưu trừ chửng từ và lặp sô kế toán, báo cáo tài chính của 
Công ty là trung thực và tuân thú các quy định vể tài chính kế toán của Nhà 
nước.
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3/ Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo của Hội đong quản trị 
về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Ke hoạch hoạt 
động sản xuất kỉnh doanh năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT nàm 
2020 và Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đai họi đồng c ổ  đông thào luận và nhất trí với nội dung bảo cáo của Hội 
đòng quàn trị, Ban kiếm soát và kết qua thong nhất biếu quyết từng n i dung cụ 
thế như sau:

- Nhất trí thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và hoat đong 
cúa Hội đỏng quán trị nãm 2020.

Biểu quyết:
Đồng ý : 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiếu (tỉ lệ 100%)
Không đông ý : không.
Ý kiến khác : không.

- Nhất trí thông qua kế hoạch sàn xuất kinh doanh năm 2021 và các giãi 
pháp trong điều hành của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết:

Đồng ý : 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiếu (tỉ lệ 100%)
Không đồng ý : không.
Ỷ kiến khác : không.

- Nhất trí thòng qua báo cáo tài chính cua Công ty nám 2020 đà được 
kiểm toán.

Biểu quyế t:
Đồng ý : 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiểu (tỉ lẹ 100%)
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

- Nhất trí thông qua báo cáo hoat động nam 2020 của Ban kiểm soát.

Biểu quyế t:
Đồng ý :  1.691.200 phiểu/ 1.691.200 phiếu (tỉ lệ 100%).
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

4/ Phê duyệt mức chi cổ tức năm 2020 :

Đại dien Hội đồng quản tri đọc Tớ trình sổ 08/2021/HĐQT.K5-CFC ngày 
25.3.2021 của HĐQT về việc đề nghị mức cổ tức nầm 2020.
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Đai hội đồng cò đòng thảo lucin và quyết nghi mức cỏ tức nam 2020 là 
10% rrenh giá; chi trà bắng tiền VN đồng. Ngồn chi : từ nguồn quỷ cổ tức Công 
ty. '

Biêu quyé t:

Đồng ỷ : 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiếu (tỉ lệ 100%)
Không đồng ý : không.
Ỷ kiến khác : không.

_ 9  9 » _ f *
p *  / n r  1 f  _ _ _ _ _ _  _ __• Ạ  1 7___  Ạ  1 • Ạ m  4  Ạ  _  • 9  A 4 *  A  1 A5/ Thõng qua việc hủy cô phiêu quỷ đê giảm von điêu lệ :

Đai diện Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 09/2021/HĐQT.K5-CFC ngày 
25.3.2021 của HĐQT về việc đề nghị hủy cỏ phiểu quỳ đẻ giảm vổn điều lệ.

Đa:. hội đồng cồ đông đà thào luận và quyết nghị việc húy cổ phiếu quỳ 
để giảm vốn điều lẽ như sau :

Số cổ phiếu quỳ của Công ty : 209.400 cổ phần.

IV :nh giá : 10.000 đồng / cổ phần.

Tuông ứng với sổ tiền là : 2.094.000.000 đồng.

Vốn điều lệ :rước khi hủy cổ phiếu quỳ : 24.436.800.000 đồng.

Vốn điều lệ sau khi hủy cổ phiếu quỳ là : 22.342.800.000 đồng.

Biểu quyết:

Đông ý : 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiếu (tỉ lệ 100%)
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

6/ Thông qua nghị quyết kỳ họp :

Thư ký công ty thòng qua Đại 1 )i đồng cổ đông bàn Dư thào Nghị quyết 
kỳ hop.

Đại hội đồng cổ đông nghe, thào lu n và nhất trí thông qua toàn vãn nội 
dung bán Nghi quyết kỳ hop:

Biểu quyết:

Đồng ý: 1.761.300 phiếu/1.761.300 phiếu (tỉ lẹ 100%).
Không đồng ý : không.
Ỷ kiến khác : không.

III/ BÉ MẠC :
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Ông chú tịch H i đồng quản trị, người chủ trì kỳ hop tổng kết bế mac kỳ
họp.

Biên bản đã được thòng qua kỳ họp. Đại 1: oi đồng cô đông đà nghe và 
thống nhất thòng qua toàn vãn.

Kỳ họp Đai họi đồng cồ  đòng thường niên nam 2021 kết thúc lúc 10 giờ 
30 phút cùng ngày.
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ry  GP CAFICO VIẸT NAM  
iỳ v k lÉ M  SOÁT

CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Cam Ranh, ngày 27 tháng 3 năm 2021

BÁO CAO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIÉM SOÁT NĂM 2020

Tại kỳ họp Đại hội đổng cổ đông thương niên nám 2021

Thực hiện chức nãng nh'em vu được quy đinh tại Điều lệ Tỏ chức và hoạt 
động Công ty cổ phần Cafico Việt Nam; Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại 
h ội đồng cổ đông mot số nội dung như sau:

1. Hoạt đ ng cùa Ban kiêm so á t:

Trong năm 2020, Ban kiêm soát đà thưc hien đúng chức năng của mình 
trong việc phối hơp với Hoi đồng quản trị và Ban giám đốc. Trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát không gảy can trơ cho việc thực hien các chủ 
trương, nghị quyết cùa t  )i đồng quan trị và Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bo quàn lý luôn hồ trợ v-ec 
thực hiện nhiệm vụ của Ban kiêm soát, cung cấp thông tin và tao điểu kien để 
Ban kiểm soát tiếp c n đầy đủ xác thực các quyết định và viec tổ chức điều hành 
hoạt động kinh doanh của Còng ty.

Trường ban kiểm soát đươc tham dự các cư c hop của Hoi đồng quản trị 
thông báo.

Qua làm việc, Ban kiểm soát nam bắt thông tin về việc thưc hien nghi 
quyết của Đai Y ội đồng cổ đông và các quyết định trong điểu hành Công ty; 
thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đổc nhằm muc đích đảm 
bảo nhưng hoạt động cúa Công ty là phù hợp, han chế các rủi ro, đáp ứng quyền 
lợi của cô đông.

Trong năm qua Ban kiềm soát có 4 phiên họp thao luan đánh giá việc thưc 
h ện nhLm vụ :

-Hồ trợ các đơn vị, Ban giám đốc trong V ec giám sát thưc hien mục tiêu 
giam chi phí, tàng lợi nhuận;

- Thông qua các báo cáo tài chính;



-Tham gia giám sát quá trình chuẩn bị và tiến hành hop Đai hội đồng cồ 
đỏng thường niên;

- Giám sát việc thưc hiện công bố thòng tin cua Còng ty theo quy đinh.

2. Tinh hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty :

Nam 2020 vừa qua, nguyên liệu thủy sản, đặc biet là con mực cho sản xuất 
hàng xuất khẩu ngày càng khan hiếm. Đại dịch Covid-19 ành hường xấu đến sản 
xuất và tiêu thụ, cụ thể là nguồn thị trường nguyên liệu đẩu vào và tiêu thụ sản 
phẩm đều bị ảnh hường.

Nguồn nhân lực bị thiểu hut do hệ lụy thiếu việc làm của các năm trước, 
còng nhản đà chuyển việc, đặc biệt là công nhân có tay nghề chế biến.

Trong tình hình khó khán, HĐQT đà đề ra quyết sách, chỉ đạo kịp thơi và 
giám sát chặt chè việc điều hành hoat động sàn xuẩt kinh doanh.

Ban giám đốc đà linh hoạt, tính toán kỷ lường, tìm nguồn nguyên liệu, ổn 
định việc làm cho người lao đong, bảo đàm tiến độ sàn xuất và kế hoạch bán 
hàng, tích cực trong việc tồ chức triển khai hoat động sán xuất kinh doanh, có 
nhiều giải pháp táng nâng suất lao động, tiêu thụ nhanh sản phẩm, giám lương 
hàng tồn kho ở mức thấp nhất có thể, quay nhanh vòng vốn nhàm đat hiệu quả 
tốt nhất.

Công ty đà tổ chức tuyển dung bồ sung nguồn lực theo tiến độ hơp lý : đào 
tao - sừ dung hiệu quà - đàm bào đủ việc làm - cản đối các yểu tổ năng lực sàn 
xuất.

Các giãi pháp kiểm soát chi phí, tiết k n định mức tiẻu hao vật tư, nguyên 
liệu được phát huy.

Qua thực hiện nhiem vụ, Ban kiêm soát nhát trí báo cáo với Đại hoi đồng cổ 
đòng như sau:

- Mọi hoạt động trong lánh vưc sản xuàt, kinh doanh, tải chính được thưc thi 
đúng Điều lệ Còng ty, hơp pháp và trên cơ sờ đ;nh hướng đà được để ra trong 
Nghị quyết của Đạỉ hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát hoàn toàn thống nhất với các chỉ tiêu về kết quả sàn xuất 
kinh doanh đà được H 31 đồng quàn trị báo cáo trươc Đạ bội đồng cổ đông.

- Thống nhất với báo cáo tài chính nãm 2020 của Công ty đà được kiểm toán 
bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh.



-Báo cáo phàn ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty 
năm 2020.

- Việc ghi chép, lưu trừ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của 
Còng ty là trung thực và tuân thu các quy định về tài chính kể toán của Nhà 
nước.

3. Kết luận chung:

Năm 2020, HỘI đồng quan trị, Ban giám đổc Công ty đà nổ lực điều hành 
theo định hướng ổn định sản xuất, có đủ việc làm, thực hien tốt các chính sách 
chế độ đối với người lao đong, tuân thủ quy đ' ìh của Điều lệ và pháp luật, thực 
hiện các giái pháp trong kinh doanh hop lý nham đạt được mục tiêu hiệu quả vì 
quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiêm soát năm 2020, kính trình Đại 
hội đồng cố đỏng thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯƠNG BAN

HUỲNH VẢN PHÚC


