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BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2019 

 

 

I- THÔNG TIN CHUNG: 
 

1/- Thông tin khái quát: 

 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600451024 thay đổi lần thứ 8, ngày 

30/08/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Tỉnh Đồng Nai cấp. 

 Vốn điều lệ: 15.182.180.000đ 

 Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: 15.182.180.000đ 

 Địa chỉ trụ sở chính: Đƣờng số 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai 

 Số điện thoại: 02513.931.355             Số fax: 02513.836.091 

 Website: www.dongnaipaint.com.vn 

 Mã cổ phiếu: SDN 

 Chi nhánh sản xuất tại Bắc Ninh: KCN Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên 

Phong, Tỉnh Bắc Ninh. 

 Nhà máy sản xuất tại KCN AMATA: Đƣờng số 5, KCN AMATA, P. Long Bình, 

TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 

 Biểu tƣợng: 

 

 

 
 

 
 

 

- Sologan: Nâng Tầm Giá Trị 
 

2/- Quá trình hình thành và phát triển: 
 

+ Việc thành lập: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai nguyên là Nhà máy Sơn Đồng 

Nai đƣợc thành lập năm 1987, trƣớc đây là doanh nghiệp Nhà nƣớc thuộc Sở Công 

Nghiệp Tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp chuyển sang Công ty Cổ Phần theo Quyết định 

số 4636/QĐ-UBT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của UBND Tỉnh Đồng Nai. 
 

+ Quá trình niêm yết cổ phiếu: Công ty đƣợc UBKC Nhà Nƣớc cấp giấy phép số: 

106/UBCK-GPNY ngày 08/12/2006 với các nội dung nhƣ sau:  
 

 Loại Chứng khoán: Cổ phần phổ thông 

http://www.dongnaipaint.com.vn/
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 Mã Chứng khoán: SDN 

 Mệnh giá: 10.000 VNĐ 

 Số lƣợng chứng khoán niêm yết: 1.140.000 cổ phiếu (Một triệu một trăm bốn 

mƣơi ngàn cổ phiếu). 

 Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 11.400.000.000 đ ( Mƣời một tỷ bốn trăm 

triệu đồng chẵn).  
  

  Trong đó: - Cổ phần nhà nƣớc : 3.420.000.000đ ( 30% giá trị cổ phần) 

           - Cổ phần khác         : 7.980.000.000đ ( 70% giá trị cổ phần) 
 

 Ngày niêm yết có hiệu lực: 08/12/2006 

 Ngày chính thức giao dịch: 25/12/2006 
      

+ Các sự kiện khác: 
 

- Đƣợc hƣởng chế độ ƣu đãi thuế TNDN nhƣ sau: 
 

 Đƣợc áp dụng thuế suất 15% đến hết năm 2009 

 Đƣợc giảm 50% thuế TNDN phải nộp đến hết năm 2008 

 Đƣợc giảm tiếp 50% thuế TNDN phải nộp của 02 năm tiếp theo 2009-2010      

    (Do đƣợc cấp phép niêm yết trên thị trƣờng Chứng khoán tháng 12 năm 2006) 
 

- Ngày 16 tháng 09 năm 2008, đƣợc Sở GDCK TP HCM có Quyết định chấp 

thuận cho Công ty đƣợc niêm yết bổ sung số Cổ phần phát hành thêm với nội dung nhƣ 

sau: 
 

 Loại Chứng Khoán: Cổ phiếu phổ thông 

 Mã  Chứng Khoán: SDN 

 Mệnh giá: 10.000đ 

 Số lƣợng Cổ phiếu niêm yết bổ sung: 209.641 cổ phiếu 

 Tổng trị giá niêm yết bổ sung: 2.096.410.000đ (Hai tỷ chín mƣơi sáu triệu 

bốn trăm mƣời ngàn đồng chẵn) 
 

- Ngày 22 tháng 09 năm 2008, Sở Kế Hoạch Đầu Tƣ tỉnh Đồng Nai cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3. 
 

 Tổng vốn điều lệ: 13.496.410.000đ (Mƣời ba tỷ bốn trăm chín mƣơi sáu triệu 

bốn trăm mƣời ngàn đồng) 
 

Trong đó: - Cổ phần nhà nƣớc : 4.049.280.000 đồng ( 30% giá trị cổ phần) 

                         - Cổ phần khác         : 9.444.820.000 đồng ( 70% giá trị cổ phần) 
 

- Ngày 14 tháng 09 năm 2010 Sở Kế Hoạch Đầu Tƣ tỉnh Đồng Nai cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4. 
 

 Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ ( Mƣời lăm tỷ một trăm tám mƣơi hai 

triệu một trăm tám mƣơi ngàn đồng) 
 

Trong đó: - Cổ phần nhà nƣớc  : 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần) 

                             - Cổ phần khác        : 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần) 

  - Ngày 28 tháng 12 năm 2012 Sở Kế Hoạch Đầu Tƣ tỉnh Đồng Nai cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5. 
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 Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ ( Mƣời lăm tỷ một trăm tám mƣơi hai 

triệu một trăm tám mƣơi ngàn đồng) 
 

Trong đó: - Cổ phần nhà nƣớc : 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần) 

                            - Cổ phần khác        : 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần) 
 

 - Ngày 5 tháng 4 năm 2013 Sở Kế Hoạch Đầu Tƣ tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6. 
 

 Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ ( Mƣời lăm tỷ một trăm tám mƣơi hai 

triệu một trăm tám mƣơi ngàn đồng) 
 

Trong đó: - Cổ phần nhà nƣớc : 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần) 

                             - Cổ phần khác        : 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần 
 

 - Ngày 16 tháng 05 năm 2014 Sở Kế Hoạch Đầu Tƣ tỉnh Đồng Nai cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7. 
 

 Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ ( Mƣời lăm tỷ một trăm tám mƣơi hai 

triệu một trăm tám mƣơi ngàn đồng) 
 

Trong đó: - Cổ phần nhà nƣớc : 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần) 

                             - Cổ phần khác        : 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần) 

 - Ngày 30 tháng 08 năm 2016 Sở Kế Hoạch Đầu Tƣ tỉnh Đồng Nai cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8. 
 

 Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ ( Mƣời lăm tỷ một trăm tám mƣơi hai 

triệu một trăm tám mƣơi ngàn đồng) 
 

Trong đó: - Cổ phần nhà nƣớc : 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần) 

                             - Cổ phần khác        : 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần) 
 

3/- Ngành, nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh: 
 

- Ngành, nghề kinh doanh: 
 

 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tƣơng tự; sản xuất mực in và ma tít: 

Sản xuất sơn; Sản xuất ma tít (bột trét tƣờng) 

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

 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chƣa đƣợc phân vào đâu: Sản xuất keo 

 Bán buôn chuyên doanh khác chƣa đƣợc phân vào đâu: Bán buôn keo, xuất 

nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan tới sơn và keo. Bán buôn ma tít 

(bột trét tƣờng) 

 Hoàn thiện công trình xây dựng: Dịch vụ thi công về sơn. 

 Xây dựng nhà để ở. Xây dựng nhà không để ở. Xây dựng công trình thủy. 

Xây dựng công trình khai khoáng. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo. Xây 

dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

 Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ. 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm 

thủ tục hải quan 

- Địa bàn kinh doanh: 

- Sản phẩm SƠN ĐỒNG NAI đã có mặt ở 25 tỉnh, thành với hệ thống 65 cửa hàng, 

đại lý và 76 doanh nghiệp chính thức giao dịch với Công ty. Hệ thống phân phối: 
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 Đông Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dƣơng, Tây 

Ninh..) 
 

 Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (Đắc Lắc, Lâm Đồng, Ninh Thuận…...) 
 

 Tây Nam Bộ (Tiền Giang, Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng…) 
 

 Khu vực hợp tác: Công ty thực hiện việc sản xuất gia công các sản phẩm sơn cho 

các đối tác là các Tập đoàn sản xuất sơn hàng đầu trên thế giới: AKZONOBEL (HÀ 

LAN), PPG (HOA KỲ). Sơn đƣợc sử dụng cho các công trình, thiết bị có yêu cầu kỹ 

thuật và chất lƣợng cao nhƣ giàn khoan dầu khí, tàu biển, điện thoại di động, xe máy… 

 

 MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

 

 

 

 

 

CHỨNG NHẬN CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Chöùng Nhaän Hệ Thống Quản Lý 

Chất Lƣợng ISO 9001:2015                                             

Chöùng Nhaän Hôïp Quy 

 No. 32-13                                                  

Chöùng Nhaän Hợp Chuẩn                                                                   

JIS K 5663:2003 

 

014                                                  

Chöùng Nhaän Hệ Thống Quản Lý 

Chất Lƣợng ISO 9001:2015                                                  
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            4/- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

 

+ Mô hình quản trị: CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐIỀU HÀNH 

 

P. Toå Chöùc-Haønh 

Chính 

 

P. Keá Toaùn – 

Thoáng Keâ 

 

 

P. Kinh Doanh - 

Marketing 

 

Phaân Xöôûng 

Sôn 1 

 

 

Phaân Xöôûng 

Sôn 2 

 

 

 

Tổ sản xuất Bột 

trét 

 

BVPV 

 

 

BAN KIỂM SOÁT 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ 

 

Phaân Xöôûng 

Sôn 3 

 

 
Chinh nhaùnh Baéc 

Ninh 

 

 

P. Kyõ thuaät 

Ñoàng Nai 

 

 

P. Kyõ thuaät IP 

 

 

P. Kỹ thuật PPG 

 

PHÓ TỔNG GIÁM 

ĐỐC 

 

 

B. Cô Ñieän-

XDCB 
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5/- Định hƣớng phát triển: 
 

- Định hƣớng chiến lƣợc phát triển sản phẩm: Tiếp tục nghiên cứu và đƣa ra thị 

trƣờng một số sản phẩm mới, nhằm nâng cao năng lực sản xuất khu vực nội địa. Bên 

cạnh việc phát triển dòng sản phẩm chủ lực, mũi nhọn, tập trung phát triển đa dạng các 

dòng sản phẩm có thế mạnh nhằm đáp ứng cho mọi đối tƣợng khách hàng. 
 

- Định hƣớng chiến lƣợc về chất lƣợng: Tất cả sản phẩm Sơn Đồng Nai thƣơng 

hiệu DONASA đƣợc sản xuất phù hợp theo Quy chuẩn quốc gia của Bộ Xây dựng; 

Chöùng Nhaän Hợp Chuẩn JIS K 5663:2003 của Nhật Bản; sản phẩm đƣợc Quản lý chất 

lƣợng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015. 
 

- Định hƣớng chiến lƣợc kinh doanh: Duy trì ổn định hệ thống phân phối để làm 

nền tảng và phát triển mảng khách hàng dự án, công trình thông qua các nhà phân phối 

là các Công ty xây dựng, Cơ khí. Chủ động hợp tác với các nhà sản xuất nhóm hàng vật 

liệu xây dựng trong khối Tổng Công ty Sonadezi, các đơn vị tƣ vấn, thiết kế, nhà thầu 

để tạo ra chuỗi liên kết bền vững, hợp tác lâu dài. 
 

- Định hƣớng chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu: Thông qua các phƣơng tiện 

truyền thông để quảng bá thƣơng hiệu thống nhất và đa dạng hóa các hoạt động truyền 

thông tiếp thị, trong đó tập trung vào vai  trò của truyền thông mạng, các hoạt động xã 

hội cộng đồng, báo chí…để nâng cao uy tín và sức cạnh tranh trên thị trƣờng.  
 

- Định hƣớng về tổ chức: Mô hình quản lý đƣợc điều chỉnh phù hợp với quy mô 

phát triển theo từng giai đoạn, căn cứ vào đó để chủ động quy hoạch và đào tạo nguồn 

nhân lực chất lƣợng cao, đáp ứng nhu cầu về số lƣợng và chất lƣợng cho mục tiêu phát 

triển trong tƣơng lai.  
 

- Định hƣớng về chiến lƣợc quản trị tài chính: Tiêu chuẩn hóa quy trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh để đảm bảo hiệu quả tài chính ngắn hạn, đồng thời hƣớng đến 

việc phát triển bền vững về dài hạn của Công ty. Cân bằng và hài hòa lợi ích của các bên 

với sự đồng thuận cao giữa cổ đông, ngƣời lao động và cộng đồng xã hội. 
 

- Định hƣớng văn hóa doanh nghiệp: Tập trung các nguồn lực để phát triển nâng 

cao giá trị THƢƠNG HIỆU thông qua tiếp tục NÂNG CAO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ 

NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN TRỊ. Phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác, chủ động 

để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nội bộ và xây dựng môi trƣờng làm việc thân 

thiện và thật sự chuyên nghiệp. 
 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2020. 
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính (đồng) Kế hoạch 

1 Giá trị tổng sản lƣợng Triệu 303.661 

2 Doanh thu Triệu 135.000 

3 Lợi nhuận (Trƣớc thuế ) Triệu 7.300 

4 Nộp ngân sách Triệu 9.000 

5 Tiền lƣơng thu nhập bq/ngƣời/tháng Triệu 9,4 

6 Toång saûn löôïng Tấn 13.900 

7 Cổ tức dự kiến chia % 20 
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6/- Các rủi ro trong quá trình hoạt động SXKD : 
 

- Rủi ro do môi trƣờng kinh doanh: Khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, lạm phát, sự 

trì trệ của thị trƣờng bất động sản.  
 

 Biện pháp quản trị: Theo dõi sát tình hình chính trị, kinh tế trong nƣớc và 

trên thế giới ở từng thời điểm cộng với trực giác nhạy bén để có quyết sách phù hợp. 

Trên cơ sở đó tranh thủ nắm bắt cơ hội, tìm đƣợc thuận lợi ngay trong khó khăn. 
 

- Rủi ro do luật pháp: Rủi ro tranh chấp, kiện tụng với ngƣời lao động, các nhà  

cung ứng, khách hàng hoặc chính quyền sở tại. 
 

 Biện pháp quản trị : Kiểm tra các mâu thuẫn trong các điều khoản, giới hạn 

trách nhiệm, quy định rõ ràng trong trƣờng hợp chấm dứt hợp đồng trƣớc thời hạn và 

giải quyết tranh chấp hợp đồng với NLĐ (nếu có), giải quyết quyền lợi cho ngƣời lao 

động một cách thỏa đáng, đúng pháp luật. Có Bộ phận Pháp chế nhằm cập nhật một 

cách hệ thống, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc để đảm bảo cho việc quản lý nội bộ, 

các giao dịch kinh tế mua bán, đặc biệt là công nợ đối với nhà cung ứng, khách hàng 

đƣợc chặt chẽ; ban hành các quy định liên quan tới việc điều hành, quản lý, các chế độ 

chính sách để mọi ngƣời lao động hiểu biết và tuân theo. Thực hiện đúng các quy định 

của chính quyền sở tại, cơ quan chức năng, tạo sự minh bạch trong các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh nhằm mang lại niềm tin cho đối tác và khách hàng. 
 

- Rủi ro từ sự biến động giá cả nguyên liệu: Chi phí tăng do giá nguyên liệu cao. 
 

 Biện pháp quản trị : Luôn duy trì tối thiểu ba nhà cung ứng để hạn chế sự độc 

quyền. Dự báo đƣợc điểm rơi của giá nguyên liệu để có phƣơng án dự trữ tốt nhất. 
  

- Rủi ro từ trong nội bộ: Sai lầm trong chiến lƣợc kinh doanh; thiếu đoàn kết nội 

bộ; quản trị không hiệu quả. 
 

 Biện pháp quản trị: Xây dựng hệ thống các văn bản điều lệ, hƣớng dẫn, quy 

tắc, quy chế, thông lệ quản lý. Duy trì hiệu quả và thƣờng xuyên cải tiến hệ thống quản 

lý chất lƣợng. 
 

- Rủi ro do hỏa hoạn.  
 

 Biện pháp quản trị: Bố trí các kho không tập trung. Mua bảo hiểm hỏa hoạn. 

Làm tốt công tác Phòng cháy chữa cháy, huấn luyện sử dụng phƣơng tiện phòng cháy 

định kỳ, sử dụng Bảo hộ lao động. Hằng năm có chƣơng trình đào tạo, huấn luyện, diễn 

tập phƣơng án chữa cháy tại chỗ. 
 

II- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019: 
 

1/- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
 

1.1/- Kết quả sản xuất, kinh doanh 2019: 

  

1.1.1/- Caùc chæ tieâu kinh teá ñaõ thöïc hieän: 

 

 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 
KẾ 

HOẠCH  

KẾT QUẢ 

2018 

KẾT QUẢ 

2019 

TH/KH 

(%) 

TH/NT 

(%) 

1 Giá trị tổng sản lƣợng Triệu 252.060 455.636 336.887 133 74 

2 Tổng doanh thu Triệu 132.000 156.028 146.744 111 94 
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3 Sản lƣợng  Tấn 12.700 16.791 13.825 109 82 

4 Lợi nhuận (trƣớc thuế) Triệu 6.800 9.507 8.084 119 85 

5 Nộp ngân sách (phải nộp) Triệu 9.000 11.041 9.110 101 83 

6 Tiền lƣơng bq/ngƣời/tháng Triệu 8,1 8,3 8,9   
 

1.1.2/- Phân tích về cơ cấu sản phẩm giữa các khu vực: 
 

TT NOÄI DUNG ÑVT 

KEÁ 

HOAÏCH 

THỰC 

HIỆN   

TH/KH 

(%) 

TH/NT 

(%) 

Tổng sản lƣợng: Taán 12.700 13.825 109 82 

Khu vöïc 

Noäi ñòa 

Sôn Alkyd Taán 1.020   942 92 113 

Sôn nöôùc Taán 1.980 1.504 76 93 

Boät treùt töôøng Taán 4.800 4.335 90 101 

Khu vöïc 

Hôïp taùc 

Sôn IP           Taán 600 2.876 478 57 

Sơn PPG Taán 4.300 4.168 97 90 

 

1.2/- Đặc điểm tình hình. 
 

1.2.1/- Thuận lợi: 

-  Hoạt động của Doanh nghiệp đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo của HĐQT Tổng 

Công ty CP Phát triển Khu Công Nghiệp. 

- Sản phẩm Sơn Đồng Nai đã đáp ứng đƣợc nhu cầu chất lƣợng ngày càng cao 

của các công trình, thuộc mọi đối tƣợng khách hàng nên có chỗ đứng ổn định trên thị 

trƣờng. 

- CB-CNV trên từng vị trí công tác làm việc, sản xuất với tinh thần trách nhiệm 

cao. Các tổ chức, đoàn thể trong Công ty hoạt động, thực hiện đúng chức năng-nhiệm 

vụ, góp phần quan trọng vào kết quả SXKD của Công ty trong năm 2019.  

1.2.2/- Khoù khaên: 

- Trong năm 2019, thị trƣờng ngành sơn cạnh tranh gay gắt- Những Tập đoàn 

hàng đầu thế giới nhƣ ANC, PPG, Jotun tình hình tiêu thụ giải quyết đầu ra gặp rất 

nhiều khó khăn.  

- Sản xuất của Công ty trong năm 2019 cũng trong tình trạng chung của ngành 

sản xuất Sơn- Gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ nên sản lƣợng sản phẩm có giảm so 

với Kế hoạch xây dựng trong đó Đối tác ANC, PPG cũng giảm so với 2018. 

- Khách hàng sử dụng Sơn trong hiện nay có quá nhiều lựa chọn, trong khi đó các 

Hãng dẫn đầu có lợi thế cạnh tranh về Thƣơng hiệu, Công nghệ, Vật tƣ đầu vào đƣợc 

mua theo giá chung của Tập đoàn. 
 

2/-  Tổ chức và nhân sự: 
 

2.1/- Danh sách Ban điều hành. 

 

TT HỌ VÀ TÊN Chức danh Ngày bổ nhiệm Ghi chú 

01 Trịnh Minh Trƣơng CT.HĐQT-TGĐ 01/01/2013  
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02 Hoàng Thuyền 
PCT.HĐQT-

P.TGĐ 
01/01/2013 

 

03 Nguyễn Đức Nhiễn P.Tổng Giám đốc 04/11/2019  

04 
Nguyễn Phạm 

Thuyên 
P.Tổng Giám đốc 04/11/2019 

 

 

2.1.1/- Tóm tắt lý lịch cá nhân các thành viên trong Ban Điều hành. 
             

- Tóm tắt lý lịch cá nhân ông Trịnh Minh Trƣơng 
 

TRÒNH MINH TRÖÔNG

Haûi Döông 

CMND :     271296059 Ngaøy cấp: 12/12/2012, Nơi cấp: CA Đồng Nai 

Ñ 40A Toå 14 KP.4 Phöôøng Taân Phong TP.Bieân Hoøa 

Cöû nhaân Khoa hoïc, ngaønh Quaûn trò kinh doanh 

 - Thôøi gian phuïc vuï trong Quaân ñoäi töø 11/1978 - 12/1990 

- Caáp baäc cao nhaát Ñaïi uùy 

 -  Chöùc vuï cao nhaát Chính trò vieân Tieåu ñoaøn trong chieán ñaáu 

 -  Chöùc vuï trong Ñaûng - Bí thö Ñaûng UÛøy Boä Phaän 

 - Thôøi gian laøm vieäc taïi Coâng ty CP Sôn Ñoàng Nai. 

- Töø 01/1991 - 02/1993 : Coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát NM Sôn Ñoàng Nai 

- Töø 03/1993 - 02/2000  : TP.TC-HC Nhaø Maùy Sôn Ñoàng Nai 

 - Töø 02/2000 - 12/2011 : TP.TC-HC Cty Coå phaàn Sôn Ñoàng Nai 

 - Töø 01/2012    ñeán 31/12  : Phoù Giaùm Ñoác Cty CP Sôn Ñoàng Nai 

- Từ 1/2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Sôn Ñoàng Nai 

 - Chöùc vuï trong Ñaûng; : BT Chi Boä Cty CP Sôn Ñoàng Nai  

ại Cty CP Sôn Ñoàng Nai (taïi thôøi ñieåm 31/12/2019) : 5,394 aàn 

chieám 0,35% voán điều lệ. 

+ Ñaïi dieän chủ sôû höõu :   303.696 (taïi thôøi ñieåm 31/12/2019) c aàn chieám 20% 

voán điều lệ: 

+ Sở hữu CP tại tổ chức khác : 55.106 CP    

Caùc cam keát naém giöõ (neáu có)             
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Nhöõng ngöôøi lieân quan coù naém giöõ coå phieáu cuûa toå chöùc nieâm yeát:    

Nhöõng khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng Ty :  Khoâng 

L lieân quan ñoái vôùi Coâng Ty

Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi Coâng Ty :  Khoâng 

- Tóm tắt lý lịch cá nhân ông Hoàng Thuyền 

 

HOÀNG THUYỀN 

Thừa Thiên Huế 

CMND :     271594757 Ngaøy cấp : 19/01/2000, Nơi cấp : CA Ñồng Nai 

Ñ 354/A2 Nhị Hòa, Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai 

Cử nhân hóa 

 - Thôøi gian laøm vieäc taïi Coâng ty CP Sôn Ñoàng Nai. 

- Töø 03/1993 - 03/2000 : Nhaân viên kỹ thuật NM Sôn Ñoàng Nai 

- Töø 03/2000 - 07/2004 : Phó Quản Đốc PX 1 Công ty CP Sôn Ñoàng Nai 

 - Töø 07/2004 - 6/2005   : Quản Đốc PX1 Cty Coå phaàn Sôn Ñoàng Nai 

 - Töø 06/2005 - 12/2012 : Quản Đốc PX3 Cty Coå phaàn Sôn Ñoàng Nai  

           - Từ 1/2013 đến nay       :  P. Chủ tịch HĐQT, P. Tổng Giám đốc Cty CP Sôn ÑN 

 - Chöùc vuï trong Ñaûng   : PBT Chi Boä Cty CP Sôn Ñoàng Nai  

- Caùc chöùc vuï taïi toå chöùc khaùc  : Không 

ại Cty CP Sôn Ñoàng Nai (taïi thôøi ñieåm 31/12/2019) : 4.066 aàn 

chieám 0,23% voán điều lệ.    

Caùc cam keát naém giöõ (neáu có)             

Nhöõng ngöôøi lieân quan coù naém giöõ coå phieáu cuûa toå chöùc nieâm yeát:    

Nhöõng khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng Ty :  Khoâng 

L lieân quan ñoái vôùi Coâng Ty

Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi Coâng Ty :  Khoâng 

 - Tóm tắt lý lịch cá nhân ông Nguyễn Đức Nhiễn 

 

NGUYỄN ĐỨC NHIỄN 
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Hải Dƣơng 

CMND :     272222209. Ngày cấp: 03/03/2008. Nơi cấp: Công an Đồng 

Nai. 

Ñ 12/4D  KP1, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai 

Cử nhân QTKD 

- Töø 03/1998 - 06/2002 : Nhân viên P. Kinh tế Kế hoạch, Trƣởng trạm nông vụ 

Hiếu Liêm thuộc Công ty Mía đƣờng Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai 

- Töø 06/2002 - 11/2009 : Nhân viên, Tổ trƣởng Tổ tiếp thị Phòng Kinh doanh 

Công ty CP Sôn Ñoàng Nai. 

- Töø 11/2009 - 2/2012   : Phó Phòng Kinh doanh Công ty CP Sôn Ñoàng Nai. 

 - Töø 02/2012 - 11/2019 : Trƣởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Sôn Ñoàng Nai. 

           - Từ 11/2019 đến nay    : P. Tổng Giám đốc Cty CP Sôn ÑN, Trƣởng Chi nhánh 

BN. 

 - Chöùc vuï trong Ñaûng   : PBT Chi Boä Cty CP Sôn Ñoàng Nai  

- Caùc chöùc vuï taïi toå chöùc khaùc  : Không 

ại Cty CP Sôn Ñoàng Nai (taïi thôøi ñieåm 31/12/2019) : 0 aàn 

chieám 0% voán điều lệ.    

Caùc cam keát naém giöõ (neáu có)             

Nhöõng ngöôøi lieân quan coù naém giöõ coå phieáu cuûa toå chöùc nieâm yeát:    

Nhöõng khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng Ty :  Khoâng 

L lieân quan ñoái vôùi Coâng Ty

Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi Coâng Ty :  Khoâng 

 

- Tóm tắt lý lịch cá nhân ông Nguyễn Phạm Thuyên 

 

NGUYỄN PHẠM THUYÊN 

30/9/1973 

Quảng Nam 

CMND :     025226308. Ngày cấp: 3/12/2009. Nơi cấp: Công an TP. Hồ 

Chí  Minh. 
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Ñ 203/6/23A đƣờng Huỳnh Văn Nghệ, Phƣờng 12, Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí  Minh. 

Kỹ sƣ hóa  

                                             - Cử nhân Quan hệ Kinh tế quốc tế 

- Töø 07/1996 - 09/1996 : Nhaân viên kỹ thuật NM Sôn Ñoàng Nai 

- Töø 10/1996 - 06/2000 : Nhaân viên kỹ thuật NM Sôn Ñoàng Nai 

 - Töø 07/2000 - 10/2019 : Trƣởng phòng kỹ thuật Cty Coå phaàn Sôn Ñoàng Nai 

 - Töø 11/2019 đến nay    : Phó Tổng Giám đốc Cty Coå phaàn Sôn Ñoàng Nai  

- Caùc chöùc vuï taïi toå chöùc khaùc  : Không 

ại Cty CP Sôn Ñoàng Nai (taïi thôøi ñieåm 31/12/2019) : 0 aàn 

chieám 0% voán điều lệ.    

Caùc cam keát naém giöõ (neáu có)             

Nhöõng ngöôøi lieân quan coù naém giöõ coå phieáu cuûa toå chöùc nieâm yeát:    

Nhöõng khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng Ty :  Khoâng 

L lieân quan ñoái vôùi Coâng Ty

Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi Coâng Ty :  Khoâng 

 

2.1.2/- Kế toán trƣởng, ngƣời CBTT  
 

TT Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

1 Huỳnh Thị Thanh Hƣơng Kế toán trƣởng 03/02/2020 

2 Nguyễn Văn Linh Công bố thông tin 01/09/2012 

 

2.1.3/- Số lƣợng cán bộ, nhân viên.  
 

TT Chỉ Tiêu 
Tính đến 31/12/2019 

Số lƣợng (Ngƣời) Tỷ lệ (%) 

1 
Lao Động đã qua đào tạo Đại 

Học và trên Đại Học 
50 25,7 

2 Trung cấp, Cao Đẳng 27 13,8 

3 Lao Động phổ thông 118 60,5 

Tổng cộng 195 100 
 

3/- Tình hình đầu tƣ, tình hình thực hiện các dự án: 
 

3.1/- Ñaàu tö taøi chính : Vốn góp ñaàu tƣ:    5.019 trieäu 

Trong ñoù: - Cty CP Sonadezi Chaâu Ñöùc : 4.200 trieäu - 420.000CP 

                         - Cty CP Ñaàu tö Nhôn Traïch : 819 trieäu - 81.900CP 
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- Công ty đang đầu tƣ cổ phiếu tại 2 đơn vị: Công ty CP Sonadezi Chaâu Ñöùc và 

Công ty CP Ñaàu tö Nhôn Traïch với toång giá trị tài sản 5.019 triệu. 

3.2/- Đầu tƣ máy móc thiết bị, XDCB: Trong năm 2019, Công ty đã đầu tƣ, mua 

sắm một số máy móc, thiết bị để phục vụ cho sản xuất: 

Trong đó: - Máy chƣng cất dung môi : 1.027.860.327 đồng.  

           - Xe tải chở hàng hóa        :    263.636.364 đồng. 

Tổng giá trị đầu tƣ                               : 1.291.496.691 đồng. 
 

4/- Tình hình tài chính: 
 

a) Tình hình tài chính 
 

32 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 
Tăng/giảm 

(%) 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trƣớc thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

 

        63,105,735,406  

       144,071,793,216 

           6,604,352,937  

     1,480,407,686            

8,084,760,623            

6,383,659,612   

64,463,786,863 

154,187,641,891 

9,498,682,941 

8,156,285 

9,506,839,226 

7,566,248,268 

 

  Giảm 2,1%        

Giảm 6,4% 

Giảm 30,5% 

Tăng 18.150% 
Giảm 15% 

Giảm 14% 

 
 

 
 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  
 

Các chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 Ghi chú 

 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

      TSLĐ - Hàng tồn kho 

      Nợ ngắn hạn 

 

 

2,0 

 

1,35 

 

 

 

 

1,81 

 

1,28 

 

 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
 

 

 

0,41 

0,6 

 

 

0,44 

0,8 

 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho: 

       Giá vốn hàng bán 

       Hàng tồn kho bình quân 

 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

 

 

6,3 

 

 

2,2 

 

 

 

8,0 

 
 

2,4 

 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu  thuần 

 

 

0,04 

 

 

0,05 
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 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 

sở hữu  

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

 

0,17 

 

0,10 

 

0,04 

 

0,21 

 

0,12 

 

0,06 
 

 

5/- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: 
 

a) Loại Cổ phần 
 

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lƣu hành: 1.518.218 cổ phần 
 

- Số lƣợng cổ phần chuyển nhƣợng tự do: 1.518.218 cổ phần 
 

- Số lƣợng cổ phần bị hạn chế chuyển nhƣợng: 0 cổ phần 
 

b) Cơ cấu cổ đông (tại ngày 14/1/2020) 

 

ChØ Tiªu SL ngƣêi së h÷u SL CK së h÷u Tỉ lệ (%) 

1 2 3 4 

1. Cổ đông lớn 6 1.023.835 67,4 

2. Cổ đông nhỏ 279 494.383 32,6 

3. Trong Nƣíc 265 1.148.123 75,62 

a. C¸ nh©n 251 526.504 34,67 

b. Tæ Chøc 14 621.619 40,95 

3. Nƣíc ngoµi 19 370.095 24,38 

a. C¸ nh©n 16 335.353 22,08 

b. Tæ Chøc 3 34.742 2,30 

4. Cổ đông Nhà nƣớc 1 455.544 30 

5. Cổ đông khác 289 1.062.674 70 

 

a) Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: (Không thay đổi) 
 

b) Giao dịch cổ phiếu quỹ: (Không thực hiện) 
 

c) Các chứng khoán khác: (Không có)  

 

III/- BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC: 
 

1/- Điều hành Sản xuất - Kinh doanh - Bán hàng: 

1.1/- Tổ chức sản xuất: 

- Công ty hiện có 4 Phân xƣởng sản xuất và 1 tổ sản xuất bột trét ở cả miền Bắc 

và miền Nam- Do bố trí lao động hợp lý, đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất tăng ca, 
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chồng ca và đi 2 ca ở cả 3 khu vực, thông qua đó đã đáp ứng kịp thời tiến độ và thời 

gian giao hàng theo yêu cầu của Đối tác và Khách hàng. 

- Năm 2019 đạt sản lƣợng 13.825 tấn sản phẩm các loại, đây là nỗ lực rất lớn của 

CB- CNV tại khu vực sản xuất, trong đó yêu cầu về an toàn sản xuất đƣợc đảm bảo; 

chất lƣợng sản phẩm ổn định không có khiếu nại lớn, tiến độ giao hàng đúng, đủ kịp 

thời. 

- Tại các Phân xƣởng đã có nhiều biện pháp tận dụng công suất của máy móc 

thiết bị, bố trí lao động hợp lý nên đã đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng. Thái độ 

làm việc chăm chỉ, tích cực tăng ca, đi ca 2 của CB – CNV các Phân xƣởng, các Phòng 

Kỹ thuật cũng là nguyên nhân đóng góp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kinh tế năm 

2019. 

1.2/- Kinh doanh - Bán hàng: 

- Hình ảnh, thƣơng hiệu của Công ty ngày càng đƣợc mở rộng, thông qua các 

chƣơng trình Quảng bá thƣơng hiệu sản phẩm, củng cố vào phát triển thêm hệ thống 

phân phối. 

- Trong năm 2019, Công ty duy trì 2 bảng quảng cáo, đồng thời đã trình chiếu 

phim quảng cáo, phim tự giới thiệu về SƠN ĐỒNG NAI trên các Đài truyền hình. 

- Sản phẩm SƠN ĐỒNG NAI - DONASA hiện nay đang tiêu thụ ở 65 đại lý, trên 

200 cửa hàng thuộc hệ thống phân phối cấp 2 thuộc các Đại lý trong phạm vi 25 tỉnh, 

thành. Sản phẩm của Công ty cũng đang tiêu thụ ở 76 Công ty trên phạm vi cả nƣớc.  

- Trong quan hệ với khách hàng, Công ty đã làm tốt các hoạt động chăm sóc, hỗ 

trợ tƣ vấn giúp cho hoạt động tiêu thụ và chỗ đứng của sản phẩm trên thị trƣờng luôn 

luôn đƣợc ổn định. Trong năm 2019, do tình trạng chung của thị trƣờng ngành sơn 

nhƣng tình hình tiêu thụ sản phẩm DONASA vẫn có tốc độ tăng trƣởng. 

- Năm 2019, đã tổ chức thành công Hội nghị khách hàng tại Vƣơng Quốc Anh, 

Các Tiểu Vƣơng Quốc Ả Rập Thống Nhất và Campuchia. Thông qua đây, Công ty đã 

tạo dựng đƣợc mối quan hệ tốt đẹp với mọi Đối tác Khách hàng.  

- Trong năm qua để gia tăng tiêu thụ Cty đã triển khai các chƣơng trình khuyến 

mại hƣớng đến Khách hàng. Trong đó có chƣơng trình khuyến mại du lịch Hội nghị 

khách hàng ở nƣớc ngoài, đây là lần thứ 7 Cty có chƣơng trình khuyến mại Hội nghị 

khách hàng ở nƣớc ngoài; cụ thể năm nay sẽ tổ chức ở: Đông Âu, Hàn Quốc và Việt 

Nam. 

 - Trong hoạt động bán hàng thu tiền: Tình trạng chậm trong thanh toán từ ngƣời 

mua còn xảy ra nhỏ lẻ ở 1 số khách hàng-Tuy nhiên, đánh giá chung các khoản nợ mới 

phát sinh đƣợc kiểm soát chặt chẽ. 

2/- Những Công tác đảm bảo cho Sản xuất Kinh doanh:  

2.1/- Công tác Kỹ thuật- Giám sát sản xuất. 

- Sản phẩm của Cty: Đƣợc duy trì, quản lý bởi Hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 

9001:2015. Đƣợc chứng nhận Hợp quy QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng và đƣợc 

chứng nhận Hợp chuẩn 5663:2003 của Nhật Bản. 
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- Công tác nghiên cứu phát triển Sản phẩm mới và ổn định chất lƣợng sản phẩm 

mang thƣơng hiệu DONASA luôn đƣợc chú trọng, quan tâm, trong đó các sản phẩm 

mới nhƣ sơn chống hà, sơn PU đã có thị trƣờng tiêu thụ ổn định 

- Trong điều kiện cạnh tranh với các hãng sơn dẫn đầu thị trƣờng và tình hình 

khó khăn chung của ngành sơn, trong năm 2019 nhƣng các dòng sản phẩm hƣơng hiệu 

DONASA sản lƣợng trong năm đạt 6.800 tấn các loại – Sản phẩm đƣợc khách hàng tin 

tƣởng sử dụng và không có khiếu nại lớn về chất lƣợng. 

- Công tác giám sát chất lƣợng sản phẩm đối với tất cả các dòng sản phẩm tại khu 

vực Hợp tác theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của Đối tác. Sản lƣợng trong năm đạt 7.025 

tấn - Sản phẩm không có khiếu nại lớn liên quan đến Nhà sản xuất là Sơn Đồng Nai.  

2.2 /- Công tác Kế toán - Thống kê: 

- Chức năng Kế toán tài chính, kế toán quản trị đƣợc thực hiện hiệu quả- Các 

nghiệp vụ kế toán phát sinh, mọi hoạt động chi tiêu đảm bảo đúng nguyên tắc, không bị  

xuất toán. 

- Đảm bảo nguồn tài chính trong thanh toán nội bộ cũng nhƣ trong giao dịch với 

các đối tác nƣớc ngoài và các nhà cung cấp.  

- Các khoản nợ xấu từ nhiệm kỳ III trƣớc năm 2012 đang đƣợc tích cực thu hồi. 

Các khoản nợ phát sinh từ 2012 trở lại đây đƣợc kiểm soát, không có nợ khó đòi mà chỉ 

có chậm thanh toán. 

- Kết quả Kiểm toán bán kỳ, cả năm cùng với hoạt động Giám sát của Ban Kiểm 

soát. Công tác Kế toán đã thực hiện đúng quy định pháp luật về Kế toán Tài chính và 

Quy chế tài chính của Công ty. 

2.3/- Công tác Cơ Điện - XDCB:  

- Hoạt động Bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị hiệu quả - Hạn chế sự cố hỏng hóc- Các 

yêu cầu Kỹ thuật An Toàn về Điện tại Cty, AMATA và Chi nhánh Bắc Ninh đƣợc kiểm 

soát chặt chẽ. 

- Tất cả những sự cố liên quan đến hệ thống điện, máy móc, các sự cố trong vận 

hành thiết bị đều đƣợc đƣa ra hành động khắc phục, phòng ngừa. Trong năm 2019, đã 

giảm thiểu đƣợc những sự cố hƣ hỏng máy móc nằm chờ sản xuất.  

2.4/- Công tác Tổ chức - Hành chính- Nhân sự. 

- Tình hình xây dựng, phát triển đào tạo nguồn nhân lực đƣợc chú trọng, hoạt 

động đào tạo tại chỗ đƣợc quan tâm duy trì. Đã bố trí lao động hợp lý, đáp ứng các yêu 

cầu cho sản xuất và công tác chuyên môn của toàn Công ty.   

- Đã tham mƣu và giúp việc đắc lực cho BĐH trong việc tuân thủ các quy định 

pháp luật, công tác bảo vệ môi trƣờng, công tác thi đua khen thƣởng, Đảng - Đoàn, các 

công việc của HĐQT- BGĐ.  

- Đã tổ chức chăm lo đời sống cho CB-CNV đƣợc chu đáo, an toàn. Thực hiện 

các chế độ, chính sách đối với ngƣời lao động về tiền lƣơng thu nhập, thời giờ làm việc 

nghỉ ngơi, bảo hiểm…theo đúng quy định pháp luật về quan hệ lao động.  

3/- Tình hình hoạt động tại Chi nhánh Bắc Ninh: 
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- Chi nhánh hoạt động ở xa Công ty, bộ máy nhân sự mỏng nhƣng bằng các biện 

pháp quản lý giám sát của Ban Điều Hành và bằng tinh thần trách nhiệm, tự quản lý của 

CB- CNV. 

- Sản lƣợng sản xuất năm 2019: 1.060 tấn sản phẩm đạt 115% so với cùng kỳ 

năm trƣớc. Đây là năm thứ 2 Bắc Ninh có lợi nhuận, lợi nhuận năm 2019: 232 triệu 

đồng. 

- Việc duy trì những yêu cầu về giữ gìn ANCTTTAT, ATVSLĐ, PCCN, BVMT, 

BVSK, Quan hệ với chính quyền địa phƣơng và các yêu cầu hoạt động khác của một 

Nhà máy đứng chân trên địa bàn đã đƣợc thực hiện rất tốt. 

4/- Chăm lo điều kiện làm việc, đời sống ngƣời LĐ: 

- Quan hệ lao động tại Cty hài hòa, dân chủ công khai và đảm bảo công bằng 

giữa đóng góp và thụ hƣởng. Môi trƣờng làm việc tại Công ty luôn luôn đƣợc cải thiện 

để đảm bảo sức khỏe cho ngƣời lao động. 

- CB-CNV có việc làm ổn định, tiền lƣơng thu nhập đảm bảo. Các hoạt động văn 

hóa thể thao, du lịch cho CB-CNV, việc tặng quà cho con em CB-CNV nhân dịp trung 

thu, khai giảng năm học, kết thúc năm học đƣợc duy trì thực hiện.  

- Trong năm, Công ty đã tổ chức cho toàn thể CB-CNV và ngƣời thân đi tham 

quan, du lịch tại Đà Lạt trong 4 ngày từ 29/06 -  02/07/2019 với tổng số ngƣời tham dự 

293 ngƣời, an toàn và vui vẻ. 

- Tất cả những chính sách đối với ngƣời lao động về: Môi trƣờng làm việc, làm 

việc nghỉ ngơi, phƣơng tiện phòng hộ cá nhân, các chế độ bảo hiểm, độc hại, khám sức 

khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp...vv đƣợc thực hiện theo đúng quy định pháp luật 

và trên nguyên tắc có lợi cho ngƣời lao động.  

- Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức cho 10 CNV có thành tích xuất sắc trong 

lao động sản xuất đi Singapore - Malaysia .Thông qua những chuyến đi này giúp anh em 

học hỏi kinh nghiệm về môi trƣờng sống, sinh hoạt để về làm việc tốt hơn.  

5/- Hoạt động của Đoàn thể, Ban, Tổ, Hội đồng bán chuyên trách: 

- Công ty có Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng tiền lƣơng, Hội đồng thi đua 

khen thƣởng-kỷ luật, Hội đồng sáng kiến, Ban ISO, Ban bảo vệ môi trƣờng, Tổ đánh giá 

5S, Tổ Phòng cháy chữa cháy, Tổ Mạng lƣới an toàn vệ sinh viên, Tổ bảo vệ môi trƣờng 

viên và lực lƣợng dân quân tự vệ…vv. 

- Trong năm 2019, những Tổ chức, đoàn thể trên đã đƣợc thƣờng xuyên kiện toàn 

và hoạt động có kết quả, thông qua đó đã góp phần cho hoạt động của Công ty ngày 

càng hoàn thiện chuẩn mực, đáp ứng cho những mục đích yêu cầu về tổ chức sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Công ty cũng đã tạo điều kiện cho các đoàn thể chính trị: Công đoàn, Đoàn 

thanh niên, Chi hội CCB, Chi Bộ đảng phát huy đúng chức năng nhiệm vụ, cũng nhƣ 

phát huy vai trò lãnh đạo. Tất cả các Đoàn thể của Cty trong năm 2019 đều đạt Trong 

sạch Vững mạnh và Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

6/- Công tác ATVSLĐ, PCCN, BVMT, BVSK: 
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- Đã phối hợp với cơ quan chức năng để tổ chức các chƣơng trình huấn luyện 

ATVSLĐ, PCCN, BVMT. Trong năm đã tổ chức diễn tập và hội thao PCCC tại Sơn Đồng 

Nai, AMATA, Bắc Ninh. 

- Doanh nghiệp đã chủ động xây dựng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát 

các yếu tố nguy hiểm, nguy cơ tại nơi làm việc, không để xảy ra tai nạn lao động và 

bệnh nghề nghiệp. 

- Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho toàn thể 

CBCNV - Kết quả khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho ngƣời lao 

động trong toàn Công ty đảm bảo cho sản xuất, làm việc. 

- Trong năm 2019, Doanh nghiệp đã thực hiện Giám sát chất lƣợng môi trƣờng, 

Quan trắc môi trƣờng lao động định kỳ tại 3 khu vực Sơn Đồng Nai, Amata và Bắc 

Ninh, để bảo vệ môi trƣờng và cải thiện điều kiện lao động theo đúng quy định của Nhà 

nƣớc - Đặc biệt 3 Nhà máy luôn SẠCH- XANH và đƣợc duy trì 5S. 

7/- Công tác thi đua khen thƣởng, hoạt động cộng đồng: 

7.1/- Công tác Thi đua - Khen thƣởng:  

- Trong năm qua đã phát động thi đua từ 01/03 - 01/05 để chào mừng kỷ niệm 

ngày thành lập Cty và 2 ngày lễ lớn 30/4, 01/5 và từ 15/8-15/10 để chào mừng kỷ niệm 

74 năm ngày Quốc khánh; 32 năm ngày thành lập nhà máy Sơn Đồng Nai.  

- Hoạt động thi đua trong CB-CNV không hình thức đối phó, thông qua đó đã 

động viên kịp thời ngƣời lao động. Việc tổ chức hàng năm hai tuần lễ thi đua, không chỉ 

mang lại ý nghĩa kinh tế, vật chất mà nâng cao nhận thức giác ngộ cho Công nhân lao 

động và đã trở thành VĂN HÓA SƠN ĐỒNG NAI. 

 - Nội dung Thi đua ngoài gắn với Sản xuất Kinh doanh, có tổ chức thi viết Tìm 

hiểu về Nội quy Công ty, ATVSLĐ, An toàn hóa chất và các sự kiện chính trị của đất 

nƣớc. 

7.2/- Hoạt động tri ân, hƣớng đến cộng đồng: 

- Công ty đang nhận phụng dƣỡng 4 gia đình liệt sĩ, BÀ MẸ VIỆT NAM ANH 

HÙNG ở 2 huyện Nhơn Trạch và Tân Phú. 

- Trong năm 2019 Công ty đã tham gia các chƣơng trình hƣớng đến cộng đồng: 

Ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Ủng hộ 

bà con nghèo đón tết; Ủng hộ Hội ngƣời mù các huyện trong tỉnh Đồng Nai với số tiền: 

127.480.000 đồng. 
 

8/- Tình hình tài chính: 
 

a) Tình hình tài sản 
 

- Tổng nguồn vốn: 63105735406 đồng. 

 

- Việc sử dụng các nguồn vốn theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thƣờng niên, 

dƣới sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nên nguồn vốn đƣợc sử 

dụng một cách hợp lý và an toàn, không xảy ra bất kỳ rủi ro nào. 
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- Về tình hình nợ xấu: Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2019, tổng số nợ xấu, nợ 

khó đòi là 2.168.829.185đồng, khoản nợ này đã đƣợc trích dự phòng nợ phải thu khó đó, 

đồng thời Công ty tích cực làm việc với khách hàng để thu hồi nợ.  
 

b) Tình hình nợ phải trả. 
 

- Số nợ phải trả: 25.971.645.705 đồng 
 

- Đây là các khoản nợ: Đầu tƣ mua máy móc, thiết bị; mua nhiên, nguyên liệu từ 

khách hàng; tiền vay từ các ngân hàng... Giá trị các khoản nợ không ảnh hƣởng lớn đến 

tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty. 
 

IV- ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CTY: 

 

1/- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

- Hoäi ñoàng Quaûn Trò goàm 5 thaønh vieân- Trong đó hai ngƣời tröïc tieáp ñieàu haønh 

Coâng ty. Các Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn Trò ñaõ tích cực hỗ trôï Ban Gíam Đốc trong 

chỉ đạo hoaït ñoäng SX-KD. 

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông, Hội đồng Quản trị duy trì chƣơng 

trình làm việc theo Quý- Nội dung họp đảm baûo ñuùng quy ñònh pháp luật và Ñieàu leä 

Cty. Các cuộc họp coù söï tham döï cuûa Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt.  

- Trong năm 2019, Hoäi ñoàng Quaûn trò ñaõ toå chöùc 6 phieân hoïp để chỉ đạo, định 

hƣớng mục tiêu Sản xuất Kinh doanh và quyết định các vấn đề phát sinh trong quản lý 

điều hành cuûa Coâng ty.  

- Chƣơng trình, nội dung làm việc đƣợc gửi tới các Thaønh vieân HĐQT và BKS 

nghieân cöùu trƣớc đó. Trong thaûo luaän ñaûm baûo daân chuû neân ñaõ ñaït ñöôïc söï nhaát trí, 

ñoàng thuaän cao giữa Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò và Ban Kieåm soaùt. 
 

2/- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc: 
 

- Năm 2019 mặc dù nền kinh tế có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về thể chế, nhƣng 

vẫn là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, Ban Giám đốc công ty đã trực tiếp 

chỉ đạo mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 

đƣợc giao theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, cụ thể Ban giaùm ñoác ñaõ chæ ñaïo thöïc hieän 

moät loaït coâng vieäc: Töø toåû chöùc saûn xuaát, baùn haøng, nhaân sự-tiền lƣơng, thu hồi công 

nợ, toå chöùc kieåm toaùn, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, kiện toàn các tổ chức, 

đoàn thể đi vào hoạt động có hiệu quả...vv. 
 

V- QUẢN TRỊ CÔNG TY: 
 

1/- Hội đồng quản trị 
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a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  
 

TT Họ và Tên Chức vụ 

Không tham 

gia điều 

hành 

Thành viên 

HĐQT công 

ty khác 

Số CP sở hữu cuối kỳ 

Số CP 
Tỷ lệ 

nắm giữ 

01 Trịnh Minh Trƣơng Chủ tịch HĐQT   5.394 0,35% 

02 Hoàng Thuyền 
P. Chủ tịch 

HĐQT 
  4.066  0,23 

03 Đào Đình Đề 
Thành viên 

HĐQT 
x  81.384 5,36 

04 Liu Chien Hung 
Thành viên 

HĐQT 
x  149.053 9,82 

05 Trần Trung Kiên  
Thành viên 

HĐQT 
x  

 

165.190 

 

10,88 

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Chƣa thành lập các tiểu ban) 
 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  
 

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

 

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

 

TT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định 

Ngày họp Nội dung 

1 
02 /2019/NQ-

HĐQT                         
31/01/2019 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò nhaát trí thoâng qua Keát quaû Sản 

xuất Kinh doanh naêm 2018. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò nhaát trí thoâng qua Keá hoaïch Saûn 

xuaát Kinh doanh năm 2019 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoáng nhaát về nguyên tắc trong 

triển khai, tổ chức những mặt công tác chuẩn bị cho  tổ 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ(%) 
Lý do không tham 

dự 

1 Trịnh Minh Trƣơng 
Chủ tịch HĐQT, 

kiêm TGĐ 
05 100  

2 Hoàng Thuyền PCT. HĐQT 05 100  

3 Trần Trung Kiên TV. HĐQT 03 60 Bận công tác 

4 Đào Đình Đề TV. HĐQT 05 100  

5 Liu Chien Hung TV. HĐQT 05 100  
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chöùc Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2019. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò nhất trí miễn nhiệm chức vụ Kế 

toán trƣởng đối với ông Trƣơng Đình Dũng, kể từ ngày 

01 tháng 02 năm 2019, vì lý do cá nhân. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò nhất trí bổ nhiệm chức vụ Phụ 

trách Kế toán đối với bà Huỳnh Thị Thanh Hƣơng, kể 

từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 – Thời hạn bổ nhiệm 1 

năm. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò nhất trí chấp thuận Tờ trình của 

Ban Điều hành về Định mức đơn giá lao động tiền 

lƣơng năm 2019. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò nhất trí thông qua Chƣơng trình, kế 

hoạch tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2019 và kết 

hợp trả thƣởng khuyến mại (thƣởng cho khách hàng có 

thành tích trong tiêu thụ sản phẩm 6 tháng cuối năm 

2018) tại Anh Quốc, Các Tiểu Vƣơng Quốc Ả Rập 

Thống Nhất và Campuchia. Tổng chi phí dự kiến: 

4.100.000.000 đồng. 

2 
04/2019/NQ-

HĐQT                              
16/04/2019                                    

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua kết quả SXKD và các 

mặt công tác khác của quý I/2019. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua giao Ban Giaùm Đoác 

thực hiện SXKD và các mặt công tác khác của quyù 

II/2019. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua sửa đổi, bổ sung Quy 

chế quản lý tài chính của Công ty. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua việc sửa đổi Điều lệ 

Công ty, trình Đại hội Đồng Cổ Đông thƣờng niên 2019 

xem xét thông qua. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua chủ trƣơng đầu tƣ 1 xe 

tải nhỏ hiệu Suzuki 750 kg phục vụ vận chuyển hàng 

hóa. Dự toán chi phí 340 triệu đồng (Ba trăm bốn mƣơi 

triệu đồng). 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua hạn mức khoản vay 

20.000.000.000 đồng (Hai mƣơi tỉ đồng) để bổ sung 

vốn lƣu động phục vụ cho Sản xuất Kinh doanh. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua báo cáo kết quả Sản 

xuất Kinh doanh của Ban Điều hành năm 2018 và Kế 

hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua báo cáo kết quả hoạt 

động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Phƣơng 

hƣớng năm 2019. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua báo cáo của Ban Kiểm 
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Soát về hoạt động Sản xuất Kinh doanh của Công ty 

năm 2018. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua báo cáo tài chính năm 

2018 đã đƣợc kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 

Toán, Tƣ Vấn RSM Việt Nam. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua tờ trình sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ Công ty. 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua tờ trình miễn nhiệm và 

bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 

(2015-2019). 

- Hoäi ñoàng Quaûn trò nhaát trí thoâng qua thời gian tổ 

chöùc Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2019 - Thứ 6, 

ngaøy 26 tháng 04 năm 2019 tại Công ty Cổ Phần Sơn 

Đồng Nai, Đƣờng 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng Nai. 

3 
08/2019/NQ-

HĐQT                               
21/05/2019          

Hoäi ñoàng Quaûn trò nhaát trí thoâng qua việc lựa chọn 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tƣ Vấn RSM Việt Nam 

là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 

4 
10/2019/NQ-

HĐQT                              
13/08/2019               

- Hoäi ñoàng Quaûn trò nhaát trí thoâng qua kết quả SXKD 

và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm 2019. 

- Hoäi ñoàng quaûn trò nhất trí thông qua Kế hoạch  SXKD 

và các mặt công tác khác 6 tháng cuối năm 2019. 

- Hoäi ñoàng quaûn trò nhất trí Giao cho Ban Giám đốc 

trong đàm phán gia hạn Hợp đồng hợp tác sản xuất với 

Đối tác AkzoNobel. 

- Hoäi ñoàng quaûn trò thông qua Chƣơng trình khuyến 

mại du lịch năm 2019 cho các đối tƣợng khách hàng- 

Tổng chi phí dự kiến cho chƣơng trình: 5.049.000.000 

đồng (Năm tỉ không trăm bốn chín triệu đồng). Mức 

doanh số kỳ vọng: 74.800.000.000 đồng (Bảy tƣ tỉ tám 

trăm triệu đồng). Địa điểm tổ chức: Mức 1 tại Hungary-

Slovakia-Áo-Séc; Mức 2 tại Hàn Quốc. Mức 3 tại Việt 

Nam 

5 
12/2019/NQ-

HĐQT                                 
4/11/2019             

- Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua kết quả SXKD 

và các mặt công tác khác 9 tháng đầu năm 2019. 

- Hội Đồng Quản Trị giao Ban Giám đốc thực hiện 

SXKD và các mặt công tác khác của quý IV/2019. 

- Hội Đồng Quản Trị nhất trí việc gia hạn Bảng quảng 

cáo tại Xa lộ Hà Nội – Mức kinh phí dự toán: 

600.000.000 đồng/năm. 

- Hội Đồng Quản Trị thống nhất sau khi có kết quả 

SXKD năm 2019 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là 

8%/mệnh giá cổ phiếu - Thời điểm thực hiện dự kiến 

trong quý I/2020. 
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- Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm 2 

Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 4/11/2019. 

+ Ông Nguyễn Đức Nhiễn – Trƣởng phòng Kinh doanh 

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh. 

+ Ông Nguyễn Phạm Thuyên – Trƣởng phòng Kỹ thuật 

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật. 

 

 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 
 

- Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đã tham gia các cuộc họp 

của HĐQT, tham gia thảo luận, góp ý cho Ban Điều hành thực thiện tốt Nghị quyết của 

Đại hội cổ đông thƣờng niên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh 

doanh. 
 

2/- Ban Kiểm soát: 
 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 
 

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 
 

TT Họ và tên Chức vụ 
Số CP sở hữu cuối kỳ 

Số CP Tỷ lệ nắm giữ 

2 

Đặng Lê Bích Phƣợng (Đại diện 

phần vốn Tổng Cty phát triển 

KCN) 

Trƣởng Ban Kiểm 

Soát 
151.818 10 

3 Nguyễn Thị Dung TV Ban kiểm Soát 24.000 1,58 

4 

Huỳnh Thị Thanh Hƣơng (Miễn 

nhiệm thành viên BKS từ ngày 

26/4/2019) 

TV Ban kiểm Soát 0 0 

5 

Bùi Thị Thùy Liên (Bổ nhiệm 

thành viên BKS từ ngày 

26/4/2019) 

TV Ban kiểm Soát 0 0 

 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

- Các cuộc họp của Ban Kiểm soát 

 

TT Thời gian Nội dung 

1 14/2/2019 

-Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo đánh giá công tác 

quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội cổ đông tại cuộc họp thƣờng 

niên. 

- Giám sát hoạt động và tình hình tài chính năm 2018 của Công ty.  

- Đánh giá, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc 

quản lý và điều hành công ty. 

- Kiến nghị với HĐQT các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD 



24 

 

2 10/8/2019 

-Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019. 

- Giám sát hoạt động và tình hình tài chính của Công ty 6 tháng đầu 

năm.  

- Đánh giá, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc 

quản lý và điều hành công ty. 

- Kiến nghị với HĐQT các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD 
 

3/- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 

giám đốc và Ban kiểm soát. 
 

a) Các khoản thù lao đƣợc thanh toán (đã trừ thuế): 
 

 

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị tính Số tiền (đ) 

1 Ông Trịnh Minh Trƣơng Chủ Tịch HĐQT - Tổng 

Giám Đốc 

Đồng            

48,000,000  

2 Ông Hoàng Thuyền P. Chủ Tịch HĐQT - 

P.Tổng Giám Đốc 

Đồng            

42,000,000  

3 Ông Đào Đình Đề TV HĐQT Đồng            

36,000,000  

4 Ông Liu Chien Hung TV HĐQT Đồng            

36,000,000  

5 Ông Trần Trung Kiên TV HĐQT Đồng            

36,000,000  

6 Đặng Lê Bích Phƣợng Trƣởng BKS Đồng            

36,000,000  

7 Bà Nguyễn Thị Dung TV BKS Đồng            

18,000,000  

8 Bà H Thị Thanh Hƣơng TV BKS Đồng   6,000,000  

9 Bà Bùi Thị Thùy Liên TV BKS Đồng 12,000,000  

 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Không có giao dịch) 
 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Không có giao dịch). 
 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đầy đủ. 
 

4/- Danh sách cổ đông lớn: 
 

TT Họ và Tên Địa Chỉ Quốc Tịch Số lƣợng 

CP 

Tỷ lệ sở 

hữu  (%) 

1 CTCP XNK 

Petrolimex 

54-56 Bùi Hữu Nghĩa P.  5, Quận 5, 

TP. HCM 

Việt Nam 165.190 10,88 

2 TCY Phát triển 

KCN 

Đƣờng số 1 KCN Biên Hòa 1, P. An 

Bình, TP Biên Hòa. 

Việt Nam 455.544 30,01 

3 Đào Đình Đề 220/2 Đƣờng Trần văn Đang,  P 9, 

Quận 3, TP. HCM 

Việt Nam 81.384 5,36 
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4 Liu Chien Hung Số 3 Đƣờng 2A, KCN Biên Hòa 2, 

Biên Hòa. 

Đài Loan 149.053 9,82 

5 Chen Miao Lien  Số 3 Đƣờng 2A, KCN Biên Hòa 2, 

Biên Hòa. 

Đài Loan 81.464 5,37 

6 Nguyễn Phú 

Thƣởng 

Tổ 13A, KP5A, P.Long Bình, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

Việt Nam 91.200 6,01 

Tổng Cộng   1.023.835 67,4 
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                                                 5/- Danh sách cổ đông nội bộ và ngƣời có liên quan 

 

TT 

 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 
chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 

(nếu có) 

 

Số 

CMND/ 
Hộ chiếu 

 

Ngày cấp 

CMND/ 
Hộ chiếu 

 

Nơi cấp 

CMND/ Hộ 
chiếu 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ(%) 

1 Trịnh Minh Trƣơng  
CT. 

HĐQT 
271296059 17/7/2017 Đồng Nai 

40A KP4, P.Tân 

Phong, TP.Biên 

Hòa, T. Đồng 

Nai 

 

5.394 

 

0,35 

2 Hoàng Thuyền  
PCT. 

HĐQT 
271594757 19/03/2015 Đồng Nai 

354/A2 Nhị 

Hòa, Hiệp Hòa, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai 

4.066 0,23 

3 Đào Đình Đề  
TV. 

HĐQT 
023104785 

18/05/2011 

 

TP.Hồ Chí 

Minh 

220/2 Trần Văn 

Đang, P.9, Q. 3, 

TP.HCM 

81.384 

 
5,36 

4 

Trần Trung Kiên 

(Ngƣời đại diện 

của Công ty cổ 

phần XNK 

PETROLIMEX) 

 
TV. 

HĐQT 
010397798 12/4/2006 Hà Nội 

114 Bis Điện 

Biên Phủ, Quận 

1, TP. Hồ Chí 

Minh  

 

165.190 

 

10,88 

 

5 
Liu Chien Hung 

009F501

254 

TV. 

HĐQT 
303771203 17/10/2011 Đài Loan 

Số 3, Đƣờng 

2A, KCN Biên 

Hoà 2, T. Đồng 

Nai 

149.353 

 
9,82 

5.1 Chien Miao Lien   135027446 08/04/2004 Hồ Chí Minh 

Số 3 Đ. 2A 

KCN Biên Hòa 

II. 

81.464 

 
5,36 

5.2 Liu Chien Min   301807632 13/08/2010 Đài Loan 21/6 Đại Vĩ, TP 52.101 3,4 



27 

 

   

Đại Lý, Đài 

Trung 
 

6 
Đặng Lê Bích 

Phƣợng  
 TB. BKS 023620612 2/01/2009 Hồ Chí Minh 

292/8/17, Cao 

Thắng, P. 12, Q. 

10, TP. Hồ Chí 

Minh 

0 0 

7 
Huỳnh Thị Thanh 

Hƣơng 
 

TV. BKS 
TV. BKS 

(Miễn 

nhiệm từ 
ngày 

26/4/2019) 

271303663 
18/06/1994 

 
Việt Nam 

71 Quoác loä 1, 

P.Quyeát Thaéng, 

TP Bieân Hoøa, 

Ñoàng Nai 

0 0 

 

 

8 

Nguyễn Thị Dung  TV. BKS 270640396 
08/07/2010 

 
Đồng Nai 

100/30 QL1 P. 

Quyết Thắng, 

TP.  Biên Hòa, 

T. Đồng Nai 

24.000 

 
1,5 

10 Bùi Thị Thùy Liên  

TV. BKS 
(Bổ nhiệm 

từ ngày 

26/4/2019) 

2716011

73 

30/8/200

1 
Việt Nam 

23 A5, Đƣờng 7, 

Khu Dân Cƣ An 

Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

0 0 

11 Trƣơng Đình Dũng  KTT 271904903 11/03/2005 Đồng Nai 

100A KP2, P. 

Trảng Dài, Biên 

Hòa, Đồng Nai 
500 0,03 

11.1 
Trƣơng Thị Thái 

Thùy 
  271187118 23/4/1991 Đồng Nai 

100A KP2, P. 

Trảng Dài, Biên 

Hòa, Đồng Nai 
200 0,01 

12 Nguyễn Văn Linh  CBTT 272699012 11/9/2014 Đồng Nai 

8A, Tổ 1, KP12, 

P. An Bình, TP. 

Biên Hòa,Nai 
0 0 
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