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      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CP THUỶ SẢN CÀ MAU                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
                                                         

                                                                            Cà Mau, ngày 26 tháng 02 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau nhiệm kỳ 4, hiện tại có 07 thành 

viên và giữ chức vụ như sau: 

1. Ông Bùi Nguyên Khánh  - Chủ tịch HĐQT. 

2. Ông Nguyễn Văn Khánh   - Phó Chủ tịch HĐQT. 

3. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Ủy viên. 

4. Ông Nguyễn Hồng Đức  - Ủy viên. 

5. Ông Bùi Thế Hùng   - Ủy viên. 

6. Ông Huỳnh Nhật Vũ  - Ủy viên. 

7. Ông Lê Thanh Phương   - Ủy viên. 

Như báo cáo tổng kết của HĐQT, năm 2017 môi trường kinh doanh vẫn tồn tại và phát 

sinh nhiều khó khăn, từ khó khăn trong nội tại Công ty, khó khăn trong nước về nguồn 

nguyên liệu chính, đến khó khăn về cạnh tranh thương mại quốc tế, điều này ảnh hưởng trực 

tiếp – sâu sắc đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng góp phần chỉ 

đạo hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ 

đông hoạt động quản trị trong năm qua như sau: 

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và trong môi trường 

kinh doanh nhiều khó khăn như Báo cáo tổng kết đã đánh giá, HĐQT tập trung chỉ đạo Ban 

Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra 

một cách quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm. HĐQT định hướng chiến lược về nguồn 

vốn, nguyên liệu, mặt hàng, thị trường và các chính sách về lao động tiền lương,... để 

khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và tăng tính hiệu quả. Qua đó, tuy hầu hết các 

chỉ tiêu đều không đạt được kế hoạch đề ra, thậm chí mức đạt được là khá thấp như đã nêu 

trong báo cáo tổng kết. Tuy nhiên về hiệu quả, nếu không phải trích khắc phục cho dự án 
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đầu tư Công ty An Phước 18.000.000.000 đồng thì thực lãi trước thuế của Seaprimexco đạt 

được trong năm 2017 là: 18.511.911.319 đồng tương đương 61,70%, đây cũng là động lực 

để Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt hơn kế hoạch SXKD năm 2018. 

- Đối với việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty con: Công ty CP Thủy Sản An 

Phước, ngày 14/07/2017 Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số: 

01/2017/QĐ-PS tuyên bố phá sản đối với Công ty An Phước như báo cáo đã nêu. 

2. Các kỳ họp của Hội đồng quản trị: 

Trong năm, Hội đồng quản trị tổ chức họp ba lần:  

- Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2017 – 

2022).   

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng, 09 tháng đầu năm 2017, cho ý kiến 

chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động 

SXKD, xây dựng báo cáo tổng kết năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. 

- Cho ý kiến dừng triển khai dự án tôm - rừng quy mô 1.000 ha tại Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, vì xét thấy: tổng vốn đầu tư của dự án là 

khá lớn (dự toán: 5.088.500.000 đồng), trong khi chúng ta đang thiếu nguồn vốn kinh doanh; 

quy mô đầu tư của dự án trên diện tích khá dàn trải nên rất khó quản lý, qua tìm hiểu được 

biết một số doanh nghiệp đã đầu tư tương tự, nhưng không thu mua được bao nhiêu lượng 

nguyên liệu từ người dân, nhìn chung là không hiệu quả.  

- Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng khác, qua đó thực hiện giám sát, kiểm tra, chỉ đạo 

và góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Ban Tổng Giám đốc trong điều hành 

mọi hoạt động của Công ty, đặt biệt là bám sát, tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế 

hoạch SXKD năm 2017.  

3. Công tác Tổ chức – nhân sự: 

- Theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã xem xét, quyết định bổ 

nhiệm ông Trần Trọng Tài – Phó phòng Nghiệp vụ Kinh doanh Công ty nhận chức vụ 

Quyền Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2018, do bà Nguyễn Hồng Phượng nguyên 

Kế toán trưởng Công ty nghỉ hưu theo chế độ. 

- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành 

kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 

nhất là nhân sự lãnh đạo của các phòng ban chuyên môn và các xí nghiệp trực thuộc Công 

ty. Trong năm, giải quyết cho 01 Phó trưởng phòng nghỉ hưu theo chế độ. Chỉ đạo xây dựng 



 3 

nhiều giải pháp để thu hút lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhằm khắc phục tình trạng 

thiếu hụt lao động. 

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

Trong năm 2017, số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: Tổng các 

khoản thù lao là: 222.000.000 đồng. 

Trong đó: 

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp 

cùng Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 126.000.000 đồng, được hạch toán vào chi phí. 

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh 

nghiệp là: 96.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017. 

* Mức thù lao cụ thể cho từng thành viên cũng bằng như những năm trước đây, cụ thể: 

- Hội đồng quản trị: 2.000.000đ/người/tháng 

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000đ/tháng 

- Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 1.000.000đ/người/tháng 

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty, xin trình trước đại hội. 

 

                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                             CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


