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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU  
 
 

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

CÔNG TY CP THỦY SẢN CÀ MAU 

 

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau trân trọng thông báo đến toàn thể quí vị cổ đông 

của Công ty về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như 

sau: 

Thời gian : 08h 00 thứ Bảy, ngày 26/03/2022.                   

Địa điểm : Hội trường Công ty CP Thủy sản Cà Mau, 08 Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà 

Mau.   

Kính đề nghị quí vị cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự trước ngày 22/03/2022 tại số điện thoại: 

0290.3831615 hoặc gặp anh Hồng: 0913 986436 hoặc Fax: 0290.3831861 để BTC chuẩn bị đón tiếp 

được chu đáo. Để xem chi tiết tài liệu Đại hội xin quí vị vui lòng truy cập vào website: 

www.seaprimexco.com (mục quan hệ cổ đông)  

Rất mong sự hiện diện của quí vị cổ đông để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp. Thông báo này thay cho 

thư mời. 

Trân trọng. 
   

                                                                                                     Ngày 03 tháng 03 năm 2022 

                                                                        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

                                                                                                                          CHỦ TỊCH 
GHI CHÚ: 

Khi đến dự họp quí vị vui lòng mang  

Theo Thư mời. Trường hợp cử người  

thay thế, yêu cầu điền vào giấy ủy                                                                                  
quyền ở trang sau và gửi lại cho BTC.  

Trường hợp không có người, quí vị có   

thể ủy quyền cho HĐQT tham dự ĐH.  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------------ 

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN 

 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Thuỷ sản Cà Mau 

 

 

Tôi tên:...................................................................... là cổ đông của Công ty Cổ phần Thuỷ 

sản Cà Mau, Mã cổ đông:………………., hiện đang sở hữu:......................... cổ phần tại Công 

ty, tôi đã nhận được thông báo của quí Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 vào ngày 26/03/2022. Nhưng do điều kiện không tham dự được, nay tôi ủy 

quyền tham dự Đại hội cho ông, bà:................................................................................, CMND 

số:............................, cấp ngày..........................,nơi cấp: Công an ............................................... 

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình. 

Trân trọng.                 

 

                                                             .......................,ngày........tháng 03 năm 2022 

                                                                                       Người ủy quyền 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU       
 SEAPRIMEXCO VIETNAM     
 08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM 

 TEL : (84-290)  383 1615    FAX : (84-290) 383 1861 

 E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com 

 

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thuỷ sản Cà Mau  

Ngày 26 tháng 3 năm 2022 

 

(Dự thảo) 

 

TT Thời gian Thủ tục khai mạc 

1 07 – 08h Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông 

 

 

 

2 

 

 

 

08h 

 

 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông  

Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch  

Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu  

Giới thiệu Thư ký đại hội  

Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội  

Trình bày và thông qua Nội quy đại hội 

Trình bày và thông qua Quy chế biểu quyết  

Nội dung Đại hội 
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 • Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 

• Trình bày kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022  

• Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Kế toán trưởng 

• Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021  

• Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 

• Thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức 

năm 2022   
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 Trình bày các Tờ trình:  

1. Tờ trình thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2021. 

2. Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2022. 

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021. 

4. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. 

5. Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021. 

6. Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả 
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cổ tức năm 2022. 

7. Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.  

8. Tờ trình trích một phần lợi nhuận sau thuế năm 2021 lập quỹ khen 

thưởng. 

9. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập. 

5  Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình 

6  Nghỉ giải lao 

7  Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình 

  Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 

8  - Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu HĐQT và Ban kiểm soát 

- Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu HĐQT và BKS  

- HĐQT và BKS họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. 

- HĐQT và BKS công bố kết quả bầu Chủ tịch, PCT HĐQT và Trưởng BKS. 

9  Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ (Thư ký Đại Hội) 

10  Tổng kết và bế mạc Đại hội. 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU       
 SEAPRIMEXCO VIETNAM     
 08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM 

 TEL : (84-290) 383 1615    FAX : (84-290) 383 1861 

 E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com 

 
NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 

Ngày 26/3/2022 

 

Điều 1. Quy định chung. 

Nội quy này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham 

dự Đại hội đồng cổ đông, cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông (sau đây 

gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả. 

 

Điều 2. Quyền của cổ đông. 

1. Được phát tài liệu liên quan đến Đại hội.  

2. Thảo luận các nội dung báo cáo. 

3. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. 
 

Điều 3. Nghĩa vụ của cổ đông. 

1. Tuân thủ nội quy Đại hội.  

2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức. 

3. Chấp hành sự điều hành của Chủ toạ Đại hội. 
 

Điều 4. Quy định về thảo luận tại Đại hội. 

1. Để phát biểu, Quí cổ đông có thể đăng ký trực tiếp hoặc điền các thông tin vào 

”Phiếu đăng ký phát biểu” và gửi lại cho Ban tổ chức tập hợp chuyển cho Chủ 

toạ. 

2. Cổ đông phát biểu khi được Chủ toạ mời. 

3. Nội dung ý kiến cần đi thẳng vào vấn đề chính, không lặp lại nội dung phát biểu 

của các cổ đông khác. 

4. Căn cứ vào thời gian và nội dung, Chủ toạ sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông 

tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.  

 

                                                                   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 

 

 



 6 

 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU       
 SEAPRIMEXCO VIETNAM     
 08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM 

 TEL : (84-290)  383 1615    FAX : (84-290) 383 1861 

 E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com 

 

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thuỷ sản Cà Mau  

Ngày 26 tháng 3 năm 2022 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc 

hội quy định về doanh nghiệp; 

 

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CÀ MAU 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 

Công ty cổ phần Thuỷ sản Cà Mau như sau: 

1. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết (có đóng dấu treo của Công ty) 

các vấn đề cần biểu quyết có trong chương trình nghị sự cuộc họp. 

2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc 

được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đã đăng ký. Chủ toạ 

không có trách nhiệm dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong 

trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng. 

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương 

trình. Sau khi kết thúc phần thảo luận sẽ tiến hành biểu quyết từng vấn đề theo thứ 

tự nội dung đã được thông qua trong chương trình Đại hội, tùy theo hiệu lệnh và 

điều khiển của Chủ toạ. Việc biểu quyết sẽ được thực hiện theo cách thức: 

• Chủ tọa đọc Tờ trình về vấn đề cần biểu quyết. 

• Chủ toạ đề nghị cổ đông chọn 1 câu trả lời trong 3 lựa chọn: ”Tán thành” ; 

”Không tán thành” ; ”Không có ý kiến” đã được in sẵn trong phiếu biểu quyết 

tương ứng với vấn đề đó. 

• Cổ đông đánh dấu x vào ô tương ứng trong phiếu biểu quyết. Nếu cổ đông 

thay đổi phương án lựa chọn thì khoanh tròn phương án cũ (O) và chọn lại 

phương án mới. 



 7 

Ngay sau khi đã biểu quyết xong từng vấn đề, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu lại 

phiếu biểu quyết và nhập liệu, thống kê tỉ lệ tán thành / không tán thành / không 

có ý kiến cho vấn đề vừa biểu quyết. 

Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội và đã được phát phiếu 

biểu quyết, nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu sẽ được hiểu là ”Tán 

thành”. 

Trường hợp phiếu biểu quyết không có dấu Công ty hoặc bôi xoá hoặc chọn 

nhiều hơn 1 lựa chọn hoặc bỏ phiếu trắng sẽ được xem là ”Phiếu không hợp 

lệ”. 

4. Đối với các vấn đề phát sinh trong cuộc họp (do Đại hội đồng cổ đông đưa ra ngay 

trong cuộc họp) cần biểu quyết, việc thực hiện biểu quyết sẽ thực hiện như trên 

(bằng phiếu biểu quyết in phát kèm), hoặc biểu quyết bằng hình thức giơ tay. 

5. Ban kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết, thống kê, tổng hợp 

và công bố kết quả biểu quyết ngay sau khi kết thúc phiên biểu quyết hoặc ngay 

trong Đại hội hoặc theo yêu cầu của Chủ toạ cuộc họp. 

6. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và 

được uỷ quyền. 

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 

Riêng các trường hợp: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi 

ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự 

án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty chỉ 

được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết 

trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 

3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.  

7. THỂ LỆ BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT. 

1. Việc bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín và 

bầu theo phương pháp dồn phiếu. Mỗi cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ 

đông sẽ được phát phiếu bầu tương ứng với tổng số lượng cổ phần sở hữu. Phiếu 

bầu phải có đầy đủ các thông tin: họ tên cổ đông/người đại diện hợp pháp của cổ 

đông, tổng số cổ phần sở hữu theo đó: 

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu  x  Số ứng cử viên 
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2. Khi được phát phiếu bầu, cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải tiến hành kiểm tra 

họ tên, tổng số cổ phần sở hữu. Trong trường hợp có sai sót phải thông báo ngay 

tại thời điểm nhận phiếu, phiếu bầu chỉ hợp lệ khi có đầy đủ thông tin nêu trên. 

3. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết phiếu biểu quyết cho một ứng cử 

viên hoặc chia ra cho các ứng cử viên với số lượng khác nhau, nhưng tổng số 

phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu 

quyết của cổ đông đó. 

4. Tổ chức kiểm phiếu: 

a. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và công 

bố tại Đại hội. Trong quá trình kiểm phiếu Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, 

sửa chữa trên phiếu bầu. 

b. Những phiếu bầu sau đây bị coi là không hợp lệ khi: 

i. Không phải do ban tổ chức phát hành. 

ii. Không có đầy đủ nội dung nêu tại điểm 1 mục 7 này. 

iii. Bị tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung (trường hợp viết sai phải thông báo ban tổ 

chức) 

iv. Có tên người ngoài danh sách đề cử trước đó đã được thông qua. 

5. Thông qua quyết định: 

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ 

ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. 

8. Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với 

tất cả các cổ đông tham dự Đại hội. 
 

                                                                          ĐẠI HỘI DỒNG CỔ DÔNG        
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 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU       

 SEAPRIMEXCO VIETNAM     
 08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM 

 TEL : (84-290) 383 1615    FAX : (84-290) 383 1861 

 E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

( Ngày 26/3/2022 ) 
 

TỜ TRÌNH 

Số 01 

V/v thông qua số liệu kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2021 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 

2021, cụ thể như sau: 

1. Các chỉ tiêu cơ bản: 

Chỉ  tiêu Đơn vị tính Thực hiện 

1. Tổng sản lượng thành phẩm SX  

Trong đó: 

- Sản xuất từ nguyên liệu 

- Sản xuất từ bán thành phẩm 

2. Tổng sản lượng tiêu thụ  

3. Tổng doanh thu bằng VND  

4. Kim ngạch xuất khẩu 

5. Lợi nhuận trước thuế TNDN  

6. Đầu tư xây dựng cơ bản  

Trong đó: 

- Tài sản cố định đã hoàn thành 

- Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang   

Tấn  

 

Tấn 

Tấn 

Tấn  

Đồng 

USD 

Đồng 

Tỉ đồng 

 

Tỉ đồng 

Tỉ đồng 

 6.471 

 

5.663 

808 

6.176 

821.128.882.854 

34.242.183 

30.187.640.790   

15,810 

 

13,394 

2,416 

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.  

Trân trọng ! 

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                             Chủ tịch 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU       
 SEAPRIMEXCO VIETNAM     
 08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM 

 TEL : (84-290) 383 1615    FAX : (84-290) 383 1861 

 E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

( Ngày 26/3/2022 )  

 

TỜ TRÌNH 

Số 02 

V/v thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
 

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, trên cơ sở phân tích, đánh giá 

những thuận lợi, khó khăn trong năm 2022 và năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội 

đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh cơ bản năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Sản xuất hàng thủy sản: 

                                                                                                          Đơn vị: Tấn  

ĐƠN VỊ 

 

DIỄN GIẢI 

Xí nghiệp 

MHM 

Xí nghiệp 

Đầm Dơi 

Xí nghiệp 

Sông Đốc 

Toàn 

Công ty 

- Tôm đông các loại  

- Surimi  (chả cá)  

1.400 

0 

1.400 

0 

0 

3.400 

2.800 

3.400 

Tổng cộng 1.400 1.400 3.400 6.200 

2. Sản lượng tiêu thụ, kim ngạch xuất khẩu, bán trong nước, Tổng DT và lợi nhuận: 

Chỉ tiêu ĐVT Chính thức 

+ Sản lượng tiêu thụ 

+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

+ Kim ngạch xuất khẩu 

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN 

Tấn 

Đồng  

USD 

Đồng 

6.710 

828.000.000.000 

35.000.000 

34.000.000.000 

3. Kế hoạch đầu tư XDCB và máy móc thiết bị: 

 TT Công trình/ hạng mục đầu tư 
Kích thước 

cơ bản/ công 

Khái toán 

(Triệu VNĐ) 
Ghi chú  
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suất 

I  Công ty   27.000   

1 Xây dựng nhà bao che và lắp đặt kho lạnh  1.200 tấn 21.000   

2 Xây dựng Trụ sở Văn phòng Công ty  6.000  

II Nâng cấp xí nghiệp Đầm Dơi  1.600   

  TỔNG CỘNG   28.600   

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua. 

Trân trọng ! 

 

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                             Chủ tịch 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU       
 SEAPRIMEXCO VIETNAM     
 08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM 

 TEL : (84-290)  383 1615    FAX : (84-290) 383 1861 

 E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

( Ngày 26/3/2022 )  

 
TỜ TRÌNH 

Số 03 

V/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021  

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

Như đã trình bày tại phần Báo cáo Tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản 

trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính 

năm 2021 đã được kiểm toán. 

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.  

Trân trọng ! 

 

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                             Chủ tịch 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU       
 SEAPRIMEXCO VIETNAM     
 08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM 

 TEL : (84-290) 383 1615    FAX : (84-290) 383 1861 

 E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

( Ngày 26/3/2022 )  

 
TỜ TRÌNH 

Số 04 

V/v thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021  

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

Như Ban kiểm soát đã trình bày tại phần báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của 

Ban kiểm soát trong năm 2021 được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 

2021. 

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua. 

Trân trọng ! 

 

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                             Chủ tịch 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU       
 SEAPRIMEXCO VIETNAM     
 08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM 

 TEL : (84-290) 383 1615    FAX : (84-290) 383 1861 

 E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

( Ngày 26/3/2022 )  

 
TỜ TRÌNH 

Số 05 

V/v thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021  

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

Như Hội đồng quản trị đã trình bày tại phần báo cáo năm 2021 của HĐQT được 

kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và 

biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.  

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua. 

Trân trọng ! 

 

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                             Chủ tịch 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU       
 SEAPRIMEXCO VIETNAM     
 08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM 

 TEL : (84-290) 383 1615    FAX : (84-290) 383 1861 

 E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

( Ngày 26/3/2022 )  

 

TỜ TRÌNH 

Số 06 

Về việc thông qua phương án chia cổ tức năm 2021  

và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/03/2021, quyết 

nghị mức chia cổ tức năm 2021 dự kiến là 20%. 

Tuy nhiên, qua xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, ngày 

23/11/2021 Hội đồng quản trị họp quyết định trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chi trả cổ tức 

năm 2021 là: 30% phương án cụ thể như sau: 

1/- Phương án chia cổ tức năm 2021. 

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau 

- Mã Chứng khoán: CAT 

- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.145.727 CP 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 602.852 CP 

- Tỷ lệ chi trả: 30% (tương đương 3.000 đồng/CP) 

- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: 9.145.727 CP x 3.000 đồng = 27.437.181.000 đồng  

Trong đó: 

+ Đã chi tạm ứng vào thời điểm ngày 12/10/2021: 10% (tương đương 1.000 đồng/CP) 

+ Chi trả bổ sung cuối năm: 20% (tương đương 2.000 đồng/CP) 

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán năm 2021. 
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- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (hiện kim). 

- Thời gian thực hiện chi trả bổ sung 20%: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày 

đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam (VSD). 

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSD. 

- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2020. 

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức. 

2/- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022. 

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2022, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức 

chi trả cổ tức năm 2022: Dự kiến 20% (Hai mươi phần trăm). 

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.  

Trân trọng ! 

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                             Chủ tịch 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU       

 SEAPRIMEXCO VIETNAM     
 08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM 

 TEL : (84-290) 383 1615    FAX : (84-290) 383 1861 

 E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

( Ngày 26/3/2022 )  
 

TỜ TRÌNH 

Số 07 

V/v thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát   

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
 

Căn cứ khoản 2 và 3, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản 

trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông: 

Tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2021 là: 336.000.000 đồng, tức là 

4.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 

108.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng, Kiểm soát viên và 

Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 444.000.000 đồng. 

Trong đó: 

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

và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 252.000.000 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 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua 

khoản chi thù lao nêu trên. 

Trân trọng ! 

 

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                             Chủ tịch 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU       
 SEAPRIMEXCO VIETNAM     
 08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM 

 TEL : (84-290) 383 1615    FAX : (84-290) 383 1861 

 E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

( Ngày 26/3/2022 )  

 
TỜ TRÌNH 

Số 08 

V/v trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng  

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021. Sau khi 

xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc 

điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết và khen thưởng cuối năm, 

HĐQT thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất cho trích 4,5% từ lợi nhuận sau thuế 

TNDN của năm 2021 cho quỹ khen thưởng công ty và trích 1,5% từ lợi nhuận sau thuế 

TNDN của năm 2021 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.  

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua. 

Trân trọng ! 

 

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                             Chủ tịch 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU       
 SEAPRIMEXCO VIETNAM     
 08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM 

 TEL : (84-290) 383 1615    FAX : (84-290) 383 1861 

 E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

( Ngày 26/3/2022 )  

 

TỜ TRÌNH 

Số 09 

V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập  

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

Căn cứ Điểm k, Khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội 

đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám 

đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022, với điều kiện đảm bảo được các tiêu 

chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty. 

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua. 

Trân trọng ! 

 

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                             Chủ tịch 
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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  
                                                         

             Số: 60 /BC-HĐQT                                 Cà Mau, ngày 03 tháng 03 năm 2022 
 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 

 

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

viên và giữ chức vụ như sau: 

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Chủ tịch HĐQT. 

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

3. Ông Bùi Nguyên Khánh  - 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 Ban TGĐ, môi trường kinh doanh trong năm 2021 thuận 

lợi và khó khăn luôn đan xen nhau: trong đó yếu tố tác động làm ảnh hưởng bao trùm là 

dịch bệnh Covid-19 – việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch làm đứt gãy 

một phần và tác động mạnh đến chuỗi cung ứng, sản xuất, tiêu thụ ; nhiều khoản chi phí 

phát sinh và tăng cao, nhất là chi phí liên quan đến logistics, tổ chức sản xuất “3 tại chỗ” 

và xét nghiệm covid-19 định kỳ ; lao động bị thiết hụt nghiêm trọng trong mùa cao điểm 

buộc phải đàm phán giãn cách giao hàng, không dám ký kết đơn hàng mới, ảnh hưởng đến 

doanh thu và hiệu quả ; tại nhiều nước lượng người thất nghiệp, bị giảm thu nhập còn cao 

ảnh hưởng đến sức tiêu thụ ; công tác quản lý vẫn còn những bất cập, hạn chế,... tất cả ảnh 

hưởng trực tiếp – sâu sắc đến quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty. Là cơ quan quản lý, chỉ đạo mọi 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 2021, HĐQT tập trung 

chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai toàn diện các giải pháp kết hợp giữa phòng, chống 

dịch và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra một cách quyết liệt, đồng 

bộ. HĐQT định hướng chiến lược về lao động, nguồn vốn, nguyên liệu, phân khúc thị 
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trường,... qua đó duy trì được hoạt động SXKD, tránh được đứt gãy trong những tháng cao 

điểm thực hiện giãn cách xã hội – giữ được lao động, giữ được khách hàng. Tuy nhiên, tình 

hình dịch bệnh đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD chung của Công ty, trong đó 8 

tháng đầu năm việc tiêu thụ Surimi gặp rất nhiều khó khăn, do đó ngày 23/11/2021, Hội 

đồng quản trị họp quyết định điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng chế biến Thủy sản năm 2021 và 

xin báo cáo với ĐHĐCĐ, cụ thể như sau: 

Diễn giải ĐVT Chỉ tiêu năm 2021 

Chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề 

ra đầu năm 

Chỉ tiêu HĐQT đề 

nghị điều chỉnh 

- Sản lượng chế biến Thủy sản  

Trong đó: 

+ Xí nghiệp NF 

+ Xí nghiệp Đầm Dơi 

+ Xí nghiệp Sông Đốc 

Tấn 

 

Tấn 

Tấn 

Tấn 

6.000 

 

1.350 

1.350 

3.300 

5.600 

 

1.270 

1.200 

3.130 

- Qua số liệu báo cáo tổng kết của Ban Tổng Giám đốc cho thấy: dù năm 2021 hết sức 

khó khăn, nhưng hầu hết các chỉ tiêu đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, 

chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đạt mức khá tốt. Năm 2021, dự tính tỉ lệ chia cổ tức cho 

cổ đông vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể: Đại hội đồng cổ đông đề ra đầu 

năm dự kiến là 20%, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức 

năm 2021 là 30%. Tình hình tài chính Công ty từng bước được cân đối vững mạnh – đây là 

cơ sở, là động lực để Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt hơn kế hoạch những năm 

tiếp theo. 

- Đối với việc giao dịch cổ phiếu Công ty trên sàn Upcom: Qua theo dõi, tình hình 

giao dịch cổ phiếu của Công ty trong năm 2021 độ thanh khoản thấp, mệnh giá cổ phiếu 

biến động mạnh theo từng thời điểm, nhất là khi công bố thông tin nhận cổ tức, biên độ 

giao động trong năm khoảng từ 15.000 đồng đến 28.500 đồng/CP.  

2. Các kỳ họp của Hội đồng quản trị. 

Trong năm, Hội đồng quản trị tổ chức họp 03 lần:  

- Cho ý kiến về chương trình nghị sự và thông qua các văn bản, tài liệu trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2022; 

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch quí I, 6 tháng và 10 tháng đầu năm 2021; theo 

dõi chỉ đạo việc chi trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021; cho ý kiến chỉ đạo 
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tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động 

SXKD; thông qua báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; 

- Xem xét, ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty giao dịch, ký kết hợp đồng tín 

dụng với các ngân hàng trong nước;  

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

đạo và góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho Ban Tổng Giám đốc 

trong điều hành mọi hoạt động của Công ty, nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu 

kế hoạch SXKD năm 2021.  

3. Công tác Tổ chức – nhân sự. 

- Hội đồng quản trị 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.  

Để thực hiện chính sách chung của Công ty là bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao có 

thời hạn, trong năm 2021, Tổng Giám đốc Công ty đã xem xét, bổ nhiệm lại 19 cán bộ 

quản lý cấp cao là lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo các xí nghiệp, và bổ 

nghiệm mới 01 Phó Giám đốc xí nghiệp trực thuộc. 

4. Về chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022. 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/03/2021, 

quyết nghị mức chia cổ tức năm 2021 dự kiến là 20%. 

Tuy nhiên, qua xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, ngày 

23/11/2021 Hội đồng quản trị họp quyết định trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chi trả cổ 

tức năm 2021 là: 30%, phương án cụ thể như sau: 

4.1. Phương án chia cổ tức năm 2021. 

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau 

- Mã Chứng khoán: CAT 

- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.145.727 CP 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 602.852 CP 

- Tỷ lệ chi trả: 30% (tương đương 3.000 đồng/CP) 
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Trong đó: 

+ Đã chi tạm ứng vào thời điểm ngày 12/10/2021: 10% (tương đương 1.000 

đồng/CP) 

+ Phải chi bổ sung cuối năm: 20% (tương đương 2.000 đồng/CP) 

- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: 9.145.727 CP x 3.000 đồng = 27.437.181.000 

đồng  

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán năm 2021. 

- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (hiện kim). 

- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối 

cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam (VSD). 

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSD. 

- Phương thức chi trả: 

+ Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành 

viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 

+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký:  

* Nhận bằng tiền mặt (Hạn chế tối đa do dịch bệnh): Người sở hữu làm thủ tục nhận 

cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, 

Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615 và xuất trình Giấy CMND/CCCD, Giấy 

chứng nhận cổ phần. 

* Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập phiếu đề nghị chuyển khoản (theo 

mẫu công bố tại: www.seaprimexco.com – mục quan hệ cổ đông), Chủ tài khoản phải là 

chính danh người sở hữu và kèm theo bản phôtô Giấy CMND/CCCD, Giấy chứng nhận cổ 

phần, gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, 

Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 3831615.  

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức. 

4.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022. 

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả 

cổ tức năm 2022: Dự kiến 20% (Hai mươi phần trăm). 
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5. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Căn cứ khoản 2 và 3, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng 

quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông: 

Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 

444.000.000 đồng. 

Trong đó: 

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

và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 252.000.000 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 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021. 

* Mức thù lao cụ thể cho từng thành viên: 

- Hội đồng quản trị: 4.000.000đ/người/tháng 

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng 

- Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng 

6. Về trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng.  

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021. Sau khi 

xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều 

hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết và khen thưởng cuối năm, HĐQT báo 

cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét cho trích: 4,5% từ lợi nhuận sau thuế TNDN 

của năm 2021 cho quỹ khen thưởng công ty và trích 1,5% từ lợi nhuận sau thuế TNDN của 

năm 2021 cho quỹ khen thưởng của HĐQT.  

7. Báo cáo nhiệm kỳ 2017–2022 & và dự kiến nhiệm kỳ 2022–2027 của HĐQT, 

BKS. 

- HĐQT và BKS đương nhiệm (nhiệm kỳ 4: 2017-2022) được bầu vào năm 2017 đến 

nay đã hết nhiệm kỳ 05 năm theo Điều lệ Công ty quy định. HĐQT đã họp xem xét, thống 

nhất định hướng về cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 5 

(2022–2027) để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét, quyết định, cụ thể như sau: 

* HĐQT:  

+ Số lượng thành viên HĐQT đương nhiệm là 07 người. Trong đó: có 03 thành viên 

trực tiếp điều hành gồm: ông Bùi Nguyên Khánh, ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương, ông Bùi 
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Thế Hùng, và 04 thành viên không trực tiếp điều hành gồm: ông Nguyễn Văn Khánh, ông 

Huỳnh Nhật Vũ, ông Nguyễn Hồng Đức và ông Lê Thanh Phương. 

+ Dự kiến cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2022–2027): thống nhất 

lập hồ sơ trình ĐHĐCĐ xem xét, giữ nguyên cơ cấu, số lượng TV.HĐQT Công ty như 

nhiệm kỳ 4 hiện nay để tiến hành bầu theo quy định.  

* BKS: 

+ Số lượng thành viên BKS đương nhiệm là 03 người gồm: ông Đặng Chiến Thắng, 

ông Nguyễn Viết Luận và ông Ngô Minh Chiến.  

+ Dự kiến cơ cấu, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 5 (2022–2027): thống nhất lập 

hồ sơ trình ĐHĐCĐ xem xét, giữ nguyên cơ cấu, số lượng TV.BKS Công ty như nhiệm kỳ 

4 hiện nay để tiến hành bầu theo quy định.  

* Những chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong nhiệm kỳ 2017–2022.  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là Đại hội năm cuối của Hội đồng quản 

trị khóa 4, nhiệm kỳ 2017–2022. Hội đồng quản trị xin báo cáo tổng hợp những chỉ tiêu cơ 

bản đã thực hiện được trong nhiệm kỳ 05 năm qua như sau:    

TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 5 năm 

(2017–2021) 

1 Tổng sản lượng thủy sản chế biến 

Trong đó: mua nguyên liệu chế biến 

Tấn 

Tấn 

30.206 

27.315 

2 Tổng sản lượng thủy sản tiêu thụ Tấn 27.009 

3 Tổng doanh thu 1.000đ 3.379.288.786 

4 Kim ngạch xuất khẩu USD 139.435.067 

5 Khấu hao cơ bản 1.000đ 31.902.044 

6 Lợi nhuận trước thuế TNDN 1.000đ 129.031.969 

7 Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.000đ 120.951.411 

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

                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

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

CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                        
            Số: 59 /BCTT-CTY                                 Cà Mau, ngày 03 tháng 03 năm 2022 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021,  

và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

****************** 

 

PHẦN  I 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 
----------------------------- 

 

I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 

NĂM 2021: 

- Yếu tố tác động ảnh hưởng bao trùm đến môi trường hoạt động SXKD trong năm 

2021 là dịch bệnh Covid-19: như thông tin chỉ trong 9 tháng đầu năm, cả nước có 

khoảng 90.300 doanh nghiệp phải ngậm ngùi rời khỏi thị trường. Hàng loạt ngành kinh 

tế phải khốn đốn như vận chuyển, du lịch, lưu trú…, có những doanh nghiệp lớn lỗ lũy 

kế lên đến chục nghìn tỷ đồng. Ngành Thủy sản nói chung và con tôm nói riêng, vào 

mùa tiêu thụ cao điểm từ tháng 7 - 9/2021, công suất chế biến giảm đáng kể do giãn cách 

gây thiếu lao động, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động. Riêng các Xí nghiệp 

trực thuộc Công ty phải duy trì sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” – lao động giảm, 

công suất giảm, nhiều khoản chi phí phát sinh và tăng cao, phải đàm phán giãn cách lịch 

giao hàng, không dám ký kết đơn hàng mới… làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi 

nhuận; 

- Việc DN Việt Nam không đáp ứng được đơn hàng, các nhà nhập khẩu dịch 

chuyển sang mua tôm của các đối thủ cạnh tranh lâu nay của Việt Nam như Ấn Độ, 

Ecuador…. Ecuador có lợi thế vị trí địa lý gần với Mỹ, vận chuyển dễ dàng và đang nỗ 

lực nâng cao trình độ chế biến, tập trung vào thị trường này. Ấn Độ cuối quí III/2021 

tăng thả nuôi trở lại khi giá tôm nguyên liệu tăng và số ca nhiễm Covid có dấu hiệu 

giảm. Cả hai nguồn cung này đều có chiến lược bài bản để gia tăng thị phần tại thị 

trường Mỹ. Trong khi, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về logistics, giá thuê 

container tăng, thiếu container và thời gian vận chuyển dài hơn;  

- Từ cuối tháng 11/2020, phí thuê container đi từ Việt Nam đã tăng đột biến. Ở một 

số cảng, giá tháng sau tăng gấp đôi so với tháng trước và từ 4 - 6 lần so với giá đầu năm 

2020. Trong khi DN vẫn rất khó hoặc không thể đặt được container/chặng tàu cho nhiều 

chặng quan trọng, gây ra tình trạng khó khăn đột ngột, ùn ứ và chi phí đội lên rất cao cho 



 2 

ngành XK thuỷ sản của Việt Nam. Có thể thấy giá vận chuyển container lạnh từ Việt 

Nam đi: 

* Châu Âu tăng 150-250% so với cuối năm 2020 

* Bắc Mỹ tăng 150-220% so với cuối năm 2020 

* Đông Á tăng 30-100% so với cuối năm 2020 

* ASEAN tăng 20- 60% so với cuối năm 2020   

- Nguồn cung tôm, cá nguyên liệu không ổn định: những tháng thực hiện giãn cách 

phòng, chống dịch việc đi lại thu mua tôm ao gặp nhiều khó khăn – giá tôm nguyên liệu 

giảm mạnh, người sản xuất tôm không an tâm xuống giống thả nuôi do tâm lý e ngại khó 

tiêu thụ, làm cho nguồn cung những tháng cuối năm bị thiếu hụt; riêng cá nguyên liệu 

sản xuất surimi – lượng cung thường xuyên biến động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thời 

tiết và ngư trường khai thác;  

- Ngành thủy hải sản vốn rất khó tuyển nhân công bởi điều kiện làm việc đặc thù về 

độ ẩm, nhiệt độ, mùi... khiến Lao động thiếu gắn bó; việc thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” 

của DN chưa được hướng dẫn kịp thời nên còn nhiều bất cập, là mô hình sản xuất chưa 

có tiền lệ, thời gian tập trung lại kéo dài, ảnh hưởng đến tâm sinh lý người lao động; việc 

tiêm vaccine phòng, chống Covid-19 cho người lao động trong DN vẫn chưa được quan 

tâm đúng mức – độ bao phủ chậm. Tất cả làm cho thách thức giữ chân và thu hút lao 

động vốn đã khó nay càng khó hơn; 

- Nhiều đối thủ cạnh tranh mặt hàng tôm như: Ấn độ, Banglades, Indonesia, Thái 

Lan,... tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nên nhu cầu của thị trường đã mang lại chút 

lợi thế cho các doanh nghiệp tôm Việt Nam. Nếu kiểm soát tốt dịch bệnh và không có 

đợt giãn cách kéo dài tại các tỉnh phía Nam, năm 2021 đã là năm thắng lợi của con tôm 

Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ Surimi còn gặp khó khăn, làm cho lượng hàng 

tồn kho tăng     chi phí tăng ảnh hưởng đến hiệu quả chung và mức độ hoàn thành chỉ 

tiêu kế hoạch về sản lượng, tình hình có được cải thiện tốt trong những tháng cuối năm; 

- Từng bước khai thác và tận dụng tốt các lợi thế mà các Hiệp định FTA Việt Nam 

đã ký kết mang lại (CPTPP, EVFTA, VKFTA…) để mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu 

thụ; 

- Điều kiện sản xuất của nhà máy và vùng nuôi từng bước đạt được nhiều tiêu 

chuẩn Quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm và trách nhiệm xã hội – đáp ứng yêu cầu 

ngày một khắc khe hơn của khách hàng để mở rộng thị trường;   

- Kinh tế nhiều nước chưa hồi phục, lượng người thất nghiệp và bị giảm thu nhập 

còn cao ảnh hưởng đến sức tiêu thụ;  

- Quản lý sản xuất vẫn còn những bất cập, hạn chế, chưa bao quát, còn để xảy ra sai 

lỗi trong quá trình tổ chức sản xuất ; nhiều cán bộ quản lý còn thụ động trong xử lý công 
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việc, tiêu chí liên tục cải tiến chưa được các cấp quản lý quan tâm đúng mức và thúc đẩy 

thực hiện, cần được chấn chỉnh để góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả; 

Với tình hình đó, kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

1. Về sản xuất chế biến:  

SỐ DIỄN GIẢI ĐV KH THỰC HIỆN T.HIỆN T.HIỆN 

TT  TÍNH 2021 NĂM 2021 SO KH SO 2020 

I TOÀN CÔNG TY       

1 Mua nguyên liệu Tấn   9.561   106% 

 2 Mua nguyên liệu chế biến Tấn 5.600 5.663 101,1% 103% 

           

II XNCB MẶT HÀNG MỚI            

1 Sản lượng tôm chế biến Tấn 1.270 1.290 101,6% 100% 

           

III XN.CBTS ĐẦM DƠI            

1 Sản lượng tôm chế biến Tấn 1.200 1.229 102,4% 97,4% 

       

IV XN.CBTS SÔNG ĐỐC           

1 Sản lượng surimi chế biến  Tấn 3.130 3.144 100,4%  106% 

- Sản lượng chế biến 2021 toàn Công ty tăng nhẹ so năm 2020 và đạt 101,1% kế 

hoạch năm. Trong đó, Xí nghiệp Mặt hàng mới đạt 101,6%, Xí nghiệp Đầm Dơi đạt 

102,4%, Xí nghiệp Sông Đốc đạt 100,4%.  

2. Về sản lượng tiêu thụ và doanh thu:  

SỐ 

TT 

DIỄN GIẢI 

 

ĐV 

TÍNH 

KH 

2021 

THỰC HIỆN 

2021 

T.HIỆN 

SO KH 

(%) 

T.HIỆN 

SO 2020 

(%) 

1 Sản lượng tiêu thụ hàng thủy sản Tấn 6.392 6.176 96,6 119,6 

2 Tổng doanh thu bằng 1000đ 775.500.000  821.128.882  105,9  109,0  

3 Kim ngạch xuất khẩu USD 32.000.000  34.242,183  107  110,2  

3. Lợi nhuận trước thuế:   
ĐVT: đồng 

DIỄN GIẢI 

 

KH 

2021 

THỰC HIỆN 

2021 

T.HIỆN 

SO KH 

(%) 

T.HIỆN 

SO 2020 

(%) 

Lợi nhuận trước thuế TNDN 30.000.000.000 30.187.640.790 100,6 60,2 
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4. Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị:  

4.1. Các hạn mục đã hoàn thành: 13,394 tỷ đồng, trong đó: 

* Nâng cấp, đầu tư trang thiết bị tại Xí nghiệp chế biến Mặt hàng mới: tổng mức 

vốn đầu tư 10,168 tỷ đồng. 

* Nâng cấp, đầu tư trang thiết bị tại Xí nghiệp chế biến Thủy sản Sông Đốc: tổng 

mức vốn đầu tư 2,412 tỷ đồng. 

* Nâng cấp, đầu tư trang thiết bị tại Xí nghiệp chế biến Thủy sản Đầm Dơi: tổng 

mức vốn đầu tư 814 triệu đồng. 

4.2. Các hạn mục còn dỡ dang: 2,416 tỷ đồng, trong đó: 

* Xí nghiệp chế biến Mặt hàng mới: nâng nền phân xưởng 196 và lắp đặt hệ thống 

PCCC, với tổng mức vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ đồng. 

* Xí nghiệp chế biến Thủy sản Sông Đốc: dàn ngưng 650KW, bình chứa cao áp, 

cụm máy nén, với tổng mức vốn đầu tư khoảng 884 triệu đồng. 

* Nâng cấp nhà xưởng Xí nghiệp chế biến Thủy sản Đầm Dơi: với tổng mức vốn 

đầu tư khoảng: 232 triệu đồng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

- Năm 2021, nhìn tổng quan các chỉ tiêu thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Trong đó chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận thực hiện đạt mức đáng biểu dương.    

- Do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng việc chưa khai thác, sử dụng hết công 

suất nhà xưởng, máy móc thiết bị của các xí nghiệp – sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực 

đầu tư làm cho giá thành trên từng đơn vị sản phẩm tăng, giảm sức cạnh tranh, ảnh 

hưởng đến sản lượng sản xuất và hiệu quả.   

- Thị trường liên tục yêu cầu sản phẩm phải đáp ứng ngày càng cao các tiêu chuẩn, 

tiêu chí về An toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội, lao 

động, môi trường... và những rào cản kỹ thuật khác – doanh nghiệp phải tiêu tốn nhiều 

nguồn lực, đẩy giá thành tăng cao, đây là những thách thức lâu dài của các doanh nghiệp 

chế biến Thủy sản. 

Kết luận: 

Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 là vô cùng khó khăn. 

Tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt mức 2,58% – thấp nhất trong nhiều năm qua, 

điều đó thể hiện tất cả. Nhưng với sự nổ lực của toàn thể CB.CNV Công ty, và qua số 

liệu báo cáo cho thấy: Công ty đã thực hiện hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu kế 

hoạch trong năm 2021 mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra – đây là sự nổ lực vượt bậc rất 

đáng trân trọng, là cơ sở vững chắc để phấn đấu thực hiện đạt được kết quả tốt hơn trong 

những năm tiếp theo. 
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PHẦN II 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022   

********* 
 

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH: 

1. Thách thức: 

- Những khó khăn, thách thức và cơ hội trong năm 2021 nêu trên, nhất là tình hình 

kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tiếp tục vẫn là những tác động mạnh mẽ đến quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2022; 

- Những tác động bất lợi ngày một khắc nghiệt khó lường của thời tiết do biến đổi 

khí hậu, dịch bệnh, biến động ngư trường khai thác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản 

lượng nguồn cung tôm, cá nguyên liệu; 

- Tại thị trường EU, Ecuador đang nổi lên là một đối thủ cạnh tranh với các nguồn 

cung tôm từ Châu Á, trong đó có Việt Nam. Ecuador có lợi thế giá tôm thấp và vận 

chuyển dễ dàng. Gần đây, Ecuador lên kế hoạch định vị sản phẩm tôm chất lượng cao, 

bền vững, các sản phẩm này đều được nuôi tại các trại nuôi được chứng nhận ASC để 

thâm nhập thị trường Châu Âu; 

- Tình hình địa chính trị, xung đột thương mại Khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình 

Dương luôn tìm ẩn những rũi ro khó lường: Nước lớn cưỡng ép các Nước nhỏ và đe dọa 

sử dụng vũ lực; một số nước thành lập Liên minh quân sự mới làm gia tăng mâu thuẫn 

và rũi ro xung đột; việc Trung Quốc và Đài Loan cùng lúc xin gia nhập Hiệp định 

Thương mại CPTPP lại đặt ra những vấn đề mới tưởng chừng không liên quan, nhưng 

lại đặt một số nước vào thế khó – thế phải lựa chọn. Chỉ cần xung đột nhỏ xảy ra trong 

khu vực, có thể tác động mạnh mẽ đến môi trường thương mại quốc tế trong thời gian 

tới. 

2. Cơ hội: 

- Liên tục trong nhiều năm kinh doanh đạt hiệu quả tốt, tình hình tài chính Công ty 

từng bước được cân đối vững mạnh, là điều kiện rất thuận lợi để tiếp cận các nguồn vốn 

vay dễ dàng hơn với mức lãi suất thấp hơn => thu hút nguyên liệu tốt hơn, giúp kinh 

doanh mang lại hiệu quả cao hơn; dự báo năm 2022 lãi suất tín dụng vẫn giữ ổn định ở 

mức thấp để kích thích và khôi phục kinh tế. Đặc biệt, nếu gói kích thích kinh tế dự kiến 

khoảng 350 ngàn tỷ đồng sớm được kích hoạt để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp 

– sẽ là đòn bẩy cho phát triển kinh tế nhanh hơn, mạnh hơn trong thời gian tới; 

- Từng bước đầu tư nâng cấp, mở rộng và đạt được các tiêu chuẩn Quốc tế về điều 

kiện sản xuất của nhà máy và vùng nuôi, về trách nhiệm xã hội, đáp ứng yêu cầu ngày 

một khắc khe hơn của khách hàng để mở rộng thị trường; 
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- Độ bao phủ vacxin phòng, chống Covid-19 ngày càng được mở rộng, tình hình 

dịch bệnh sẽ được kiểm soát theo hướng linh hoạt hơn – các chuỗi từ sản xuất đến tiêu 

thụ hạn chế bị đứt gãy => hoạt động thương mại sẽ từng bước được phục hồi, trong đó 

có thương mại thủy sản.   

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, từ dự báo tình hình và căn cứ vào 

năng lực sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau: 

1. Sản xuất, chế biến hàng thủy sản.  

                                                                                                             Đơn vị: tấn  

ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

MẶT HÀNG 

Xí nghiệp 

MHM 

Xí nghiệp 

Đầm Dơi 

Xí nghiệp 

Sông Đốc 

Toàn 

Công ty 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

KH 

năm 

2022 

Tỉ lệ 

% 

2022 

so 

2021 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

KH 

năm 

2022 

Tỉ lệ 

% 

2022 

so 

2021 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

KH 

năm 

2022 

Tỉ lệ 

% 

2022 

so 

2021 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

KH 

năm 

2022 

Tỉ lệ 

% 

2022 

so 

2021 

- Tôm các loại  1.290 1.400 108 1.229 1.400 114    2.519 2.800 111 

- Surimi       3.144 3.400 108 3.144 3.400 108 

Tổng cộng          5.663 6.200 109 

2. Sản lượng tiêu thụ, doanh thu, kim ngạch XK, lợi nhuận trước thuế. 

DIỄN GIẢI ĐVT THỰC HIỆN 2021 KẾ HOẠCH 2022 TỈ LỆ % 

2022/2021 

- Sản lượng tiêu thụ thủy sản Tấn 6.176 6.710 109 

- Tổng doanh thu bằng   VND 821.128.882.854 828.000.000.000 101 

- Kim ngạch xuất khẩu USD 34.242.183 35.000.000 102 

- Lợi nhuận trước thuế  VNĐ 30.187.640.790 34.000.000.000 113 

3. Kế hoạch đầu tư XDCB và máy móc thiết bị năm 2022. 

 TT Công trình/ hạng mục đầu tư 
Kích thước cơ 

bản/ công suất 

Khái toán 

(Triệu 

VNĐ) 

Ghi chú  

I  Công ty   27.000   

1 Xây dựng nhà bao che và lắp đặt kho lạnh  1.200 tấn 21.000   



 7 

2 Xây dựng Trụ sở Văn phòng Công ty  6.000  

II Nâng cấp Xí nghiệp Đầm Dơi  1.600   

  TỔNG CỘNG   28.600   

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các giải pháp còn phù hợp với tình hình thực 

tiễn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Các cấp quản lý và toàn thể 

người lao động trong Công ty, dù ở bất cứ vị trí công tác nào, hãy thực hiện nhiệm vụ 

với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng nhau đưa SEAPRIMEXCO ngày càng phát 

triển - thịnh vượng, với các giải pháp:    

* Chiến lược phát triển bền vững: phải tranh thủ tập trung nguồn lực sớm đầu tư 

nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện sản xuất gắn liền với tự động hoá – số hóa để thay thế 

dần và khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động ngày một gay gắt hơn ; nâng cao công 

suất kho lạnh để tự chủ trong lưu trữ hàng hóa – xem đây là hai khâu trọng yếu để tiết 

giảm chi phí và ứng phó tốt hơn trước những khó khăn trong thời gian tới, trước mắt là 

tình hình diễn biến phức tạp, kéo dài của Covid-19.   

* Trong điều hành, xử lý công việc phải: Chủ động sáng tạo để liên tục cải tiến – 

Lắng nghe để thấu hiểu và chia sẻ – Cầu thị để không ngừng hoàn thiện – Cẩn trọng để 

hạn chế sai lỗi – Tạo sinh khí tích cực để thúc đẩy sự sáng tạo. 

* Về tài chính, thực hiện theo phương châm: Chính xác – Kịp thời – Tiết kiệm – 

Hiệu quả ; Sau nhiều năm ổn định, dự báo năm 2022 tỷ giá USD sẽ có biên độ giao 

động, vì thế phải chủ động, linh hoạt khai thác triệt để nguồn ngoại tệ để tăng hiệu quả.     

* Lĩnh vực kinh doanh, trong thời điểm khó khăn hiện nay phải tập trung 

thực hiện: Quyết liệt hơn nữa – Đột phá hơn nữa – Kịp thời hơn nữa – Linh hoạt hơn 

nữa và Hiệu quả hơn nữa.     

* Lĩnh vực quản lý sản xuất, tất cả phải vì: Năng suất – Chất lượng – Chủ động 

– Sáng tạo và Liên tục cải tiến.    

* Lĩnh vực chất lượng sản phẩm phải: Thực chất – An toàn – Ổn định – Khoa 

học – Đáp ứng yêu cầu khách hàng. 

* Về cơ sở vật chất, điều kiện sản xuất phải: Đảm bảo sẳn sàng – An toàn và 

Hợp lý.  

* Lĩnh vực Môi trường, tất cả vì: An toàn – Trách nhiệm với cộng đồng là trách 

nhiệm với chính doanh nghiệp.  
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* Về Lao động thực hiện: Hướng dẫn tận tình – Chế độ đầy đủ – Xây dựng đoàn 

kết – Chia sẻ kinh nghiệm – Thúc đẩy sáng tạo.   

* Đối với Khách hàng và Cơ quan chức năng bên ngoài thực hiện phương 

châm:  Chủ động tiếp cận – Thân thiện – Hài lòng. 

KẾT LUẬN: 

Sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty luôn song hành cùng Sự đồng 

thuận và ngay trong chính từng hành động – việc làm tích cực, cụ thể dù nhỏ nhất 

nhưng đầy trách nhiệm của từng cá nhân người lao động trong phạm vi toàn Công ty. 

Trên tinh thần đó, Hội đồng quản trị, BTGĐ Công ty trân trọng kêu gọi toàn thể 

Quí vị cổ đông và CB.CNV Công ty hãy đoàn kết cộng đồng trách nhiệm hiến kế, hành 

động, cùng nhau thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022./. 

                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC    

 

 



I

7/

BAN KIEM SOAT
CTY CP THUY SAN CA MAU

CQrg Hda Xfl HQi Chfi Nghia ViQt Nam

DQc lap - Tg do - Hanh phirc

Cd Mau, ngdy 28 thdng 02 ndm 2022

BAO CAO
Cria Ban Ki6m so6t nIm 2021

Kinh gqi: DAi HQi <16ng CO il6ng COng ty CP Thriy sAn Cd Mau

- Cdn cri Luflt Doanh nghiQp sd 5912020/QH14, dugc Qu6c hQi thdng qua ngiy 1710612020;

- CEn cri Ei0u lQ cria Cdng ly CO pnan fnty san Cd Mau ngdy 27 tharlgO3 n[m 2021;

- C[n cri quy ch6 ho4t dQng cria Ban kiOm so6t ngdy 27 thtng03 n[m 2021;

- Cdn cri b5o c6o ho4t dQng SXKD vd b6o c6o tdi chfnh ndm202l cira Cdng ty lflp;

- Cdn crl vio b6o c6o kiOm to6n ndm 2021 dugc cung cdp bOi COng ty TNHH ki6m to6n vd
tu v6n RSM Vi0t Nam. 

,,

Ban ki6m so6t tiSn hdnh thAm dinh c6c b6o ctro, ddtth gilviQc quin ly cli0u hanh ctra HDQT
vir Ban T6ng gi6m ddc COng ty trong nhiQm W sin xu6t kinh doanh ndm 2021, trinh d6n Eai hQi

d6ng CO d6ng t4i cuQc hgp thucrng niOn, dugc t6 chrlc vdo ngdy 26l03l2\22tAi hQi trucrng C6ng ty
C6 phan Thiry san Cd Mau (sau d6y ggi ld Cdng ty) vdi nhirng nQi dung sau:

1/- Ki0m tra tinh hinh thpc hiQn ke hopch SXKD ndm202l

2l- TWhm dinh b6o c6o ttti chinh ndm 202l dd dugc ki0m to6n.

3/- NhAn x6t drffi gi6 viQc quan ly cliOu hdnh cira HDQT vd Ban TGD trong nhiQm vp SXKD
ndm 2021.

4l-K€:t lu6n vd kitin nghi ctia Ban Ki0m so6t trong c6ng t6c diOuhanh quan ly.

PHAN A

V. TiNH TTiNTT THI],C HIEN KE HoACH SXKD NAM 2O2Iz

1/- Tinh hinh thqc t ig, 
"e. 

chi ti6u kti ho4ch SXKD ndm202lnhu sau:

Bt€u s6 I

TT cui rrcu DVT

rE uoacn

NAM 2O2I

THU. c HrEJ

NAM 2021

rY LE
TH/ SO

KH

A

B

1

2

3

4

5

SAN XUAT

Tdng sdn lugng san xudt

Trong d6:

- Nguydn liQu t1t mua SX

T6ng s6n luqng ti6u thp

Doanh thu

Trong dO' fin, ng4ch XK
Lqi nhuan tru6c thu6

Thu nhap BQ CNV/th6ng

I(hAu hao tdi sdn

Tan

^Alan

T0n

Edng

USD

D6ng

D6ng

D6ng

5,600

6,392

775,500,000,000

32,000,000

30,000,000,000

6,471

6,176

821,128,882,854

34,242,r83

30,187,640,790

7,402,000

6,519,739,153

5,663 0 1 0%1 1)

96,600h

105,900

107,000A

I00,600A

Trang 1.I tL



Qua b6o c6o s6 liQu cria C6ng ty, chring t6i nhfln thdy cdcchi ti6u k6 hoach dugc giao trong

rdm202l,C6ng ty diOu hodn thanh vugt mric (BiOu sO t).

Zl-Kiitqui ho4t tl6ng kinh doanh nim 2021so voi nIm 2020 nhr sau:
Bftu s6 2

TT cni rrtu NAM 2O2O NAM 2021 TANG - GIAM
rV Lp

(%)

I

2

J

4

5

6

7

8

9

10

1t

12

13

t4

15

16

t6

t7

D. thu bin hirng vir dich vg

C6c khoin giim trir

Doanh thu thuAn

Gi6 v6n hing b6n

Lqi nhu$n gQp

D, thu hopt d$ng tii chinh

Chi phi tai chinh

Trong d6: chi phi ldi vay

Chi phi b6n hdng

Chi phf quin ly doanh nghiQp

Lqi nhu$n thuAn ttr HDKD

Thu nhfp khSc

Chi phi kh6c

Lqi nhufn khic

Tdng lgi nhu$n trufc thu6

chi phi thuc TNDN hiQn hinh

Chi phi thu6 TNDN hodn lpi

Lqi nhu$n sau thu6 TNDN

Ldi co bin tr6n c6 phi6u

753,300,254,,928

753$A0254,928

652,472,828,791

100,827,426,137

4,442,829,537

10,a86,262,735

9,199,432,814

30,223,739,847

15,825,546,560

491135,3061532

1,939,916,727

914,245,618

1,025,671,109

50,1601977,641

3,090,503,147

30,556,513

4710391917,981

5,145

821,128,882,854

821,128,882,854

730,304,054;227

9008241828,,627

5,325,915,529

9,816,376,120

7,863,812,776

40,478,912,898

16,033,015,435

29,822,439,703

737,086,560

371,885,473

365,201,087

30,187,640,790

1,749,985,860

(26,49&,217)

28,464,1551147

3,097

67,828,627,926

67,828,627,,926

77,831,225,436

0,002,597,510)

883,085,992

(269,886,615)

(1,335,620,038)

10,255t773,051

207,468,875

9,,312,866,,829)

(1,202,830,167)

(542,360,145)

(660,470,022)

19,973,336,851)

(1,340,5 17,287)

(57,054,730)

8,575,762,834)

(2,048)

Ktit qua ho4t dQng kinh doanh n1m202l so v6i ndm2020 @i6u s5 Z;:

- Doanh thu thudn ban hang vd dich vg ting 67.828.627.926 ddng,tj lQ tang g,}Ooh. Chri ytlu

t6ng do sdn lugng ti6u thp tlng hcrn so v6i nlm 2020 vd Cdng ty binhdng gi5 trf gia t5ng.

vfln chuyon b6c x6p, chi phi thuo kho ben ngodi vd chi phi bing tion kh6c.

- Chi phi quan lf doanh nghiQp tdng207.468.875 d6ng, tf lQ tdng l,3lo . Chtr y6u tlng ld chi

phi vflt dsng vdn phdng vd chi phi bdng ti6n kh6c.

- Thu nhfp kh6c gihm 1.202.830.167 d6ng, tyi lQ giam 62,00oh. Ngudn thu kh6c gi6m do

C6ng ty qu6n lj su dpng tdi sdn, c6ng cp, dpng cp, vQt tu bao bi it hu hao vir c6c thu nhfp kh6c it

ph6t sinh.

Trang 2 I tL

9,00

9,00

11,93

(9,92)

19,88

(2,68)

(14,,52)

33,93

1,3L

(39,31)

(62,00)

(59,32)

(64,39)

(39,82)

(43,38)

(39,49)

(39,81)



TT DOANH THU CHI TITT NAM 2O2O NAM 2021 TANG. GIAM TY LE
(%\

A

I

2

3

4

5

B

I

2

3

C

I

Doanh thu b6n hdng

Doanh thu XK tryc titip

D, thu brln hdng nQi dla

Doanh thu b6n vflt tu

C6c khoin giim tru

Hing b6n bitra lai

Doanh thu thuAn

Doanh thu HD tii chinh
- -. ,.1
Lal tlen gol

LAi CL ry eie<ld thr,rc hiQn

L6i hqp tic xet6i lpnh

Thu nhflp kh6c

T. nhQp cho thu6, thu kh6c

753,300,254,929

719,579,892,703

32,011,968,720

1,708,393,505

753,300,254,929

4,442,929,537

1,333,473,085

2,818,724,519

290,631,933

1,939,916,727

1,939,916,727

821,128,882,954

781,133,343,505

38,794,142,489

1,201,396,860

821,128,882,854

5,325,915,529

1,354,442,077

3,900,550,587

70p22,925

737,086,560

737,086,560

67,828,627,926

61,553,450,802

6,782,173,769

(506,996,645)

67,828,627,926

883,085,992

20,969,932

1,081,826,068

(219,709-,008)

(1,202,930,767)

(1,202,830,167)

9,00

8,55

21,19

(29,68)

9,00

19,88

1,57

38,38

(75,60)

(62,00)

(62,00)

TONG DOANH THU 759,683,00L,192 827,191,884,943 .67,508,883,751 8,89

2.ll- Chi ti6t c6c khoin mgc doanh thu nilm 2021so vfi nim 2020 nhu sau:

2.21- Chititit cic khoin mgc chi phf nim 2021so v6i nim 2020 nhu sau:

11,654,843,655

139,252,133

11,540,307,070

240,839,687

(114,536,585)

101,587,554

Bieu sA 3

BiAu sd 4

(0,98)

72,95

Chi phf nh6n vi6n quin l;f

Chi phf vflt dpng vin phdng

TT KHOAN MUC CHI PITf NAM 2O2O NAM 2021 TANG - GIAM TY LT,
(%\

2

J

4

5

6

7

8

A

1

B

I

2

Chi phi bin hing

Chi phi vft tu bao bi

Cudc ph(vdn chuyi5n, b6c x6p

C,P hdng m6u cho kh6ch hdng

Chi phi ngdn hdng

Chi phi xu6t hdng

Phi hoa h6ng

Chi phi xric ti6n th mpi

Chi phf blng ti6n krh6c

- Chi phi thu6 kho

- Chi phi kh6c

Chi phi tiri chinh

Chi phi tr6 l6i tiAn vay (8)

Ch6nh lQch d gi6

30,223,139,947

173,546,038

13,852,474,521

300,474,385

1,633,358,042

1,403,183,470

1,130,109,614

6l,$69,ogl

11,668,324,696

6,165,434,362

5,502,890,334

10,086,262,735

9,198,484,472

887,778,263

40,478,912,898

208,393,209

22,507,790,933

156,113,772

1,585,626,234

1,757,215,413

913,395,438

13,348,377,999

6,826,479,724

6,521,898,275

9,816,376,120

7,863,812,776

1,952,563,344

101255,773,051

34,847,171

8,655,316,312

(144,360,613)

(47,731,808)

354,,031,943

(216,714,176)

(61,669,091)

1,690,053,313

661,045,362

1,019,007,941

(269,886,615)

(1,334,671,696)

1,064,785,081

33,93

20,09

62,49

(47,38)

(2,92)

25,23

(9,1 g)

(100,00)

14,40

10,72

19,52

(2,68)

(14,51)

119,94

C Chi phi quf,n lf doanh nghiQp 15,825,546,560 16,033,015,435 207,468,875 1,31

Trang 3 / tL

I

2



a
J

4

5

6

D

1

KhAu hao TS kh6i v[n phdng

Thu6 phi vd lQ phi

Chi phf dich vp mua ngodi

Chi phi bdng tiAn khrlc

Chi phi kh6c

Chi phi cho, chi phi k{r6c

T6ng chi phi

505,440,513

348,188,746

838,000,331

2,339,821,182

914,245,,618

914,245,678

57,049,194,760

511,211,434

390,628,427

611,748,193

2,738,280,624

371,885,473

371,885,473

66,700,189,926

5,770,921

42,439,681

(226,252,138)

398,459,442

(542,,360,145)

(542,360,145)

9,650,995,166

l,l4
12,19

(27,00)

17,03

(s9,32)

(59,32)

16,92

Bi6u s6 3 vd Bi6u sti I gfri chi ti6t c6c kho6n mr,rc doanh thu vir chi phi tu (BiCu sO Z1 AO

tham kh6o th6m.

3/- So s6nh tf lQ chi phi vir doanh thu nflm 2021so vr6,i nIm 2020.
SiAu sO 5

Xem qua ti l0 giam chi phi trong ndm 2021 so v6i ndm 2020 (Bi6u s6 S;:

- Chi phi quan hf gihmty le 0,15 %

- Chi phi brin hang tdng ti'lQ 0,92%.

- Chi phi tii chinh tj lQ giam 0,l4oA

- Chi phi gi6v6nhang b6n tAng 2,32Yu

Nhin chung chi phi ndm 2021ting hon so v6i ndm 2020, tj lQ chi phi tdng so vdi ndm 2020 lit

I,ll yo. Ti' lQ phi gi6 vdn hang ban, ty lQ phi ban hang va fj lQ chi phi quan lf t[ng (trong d6 fj' lQ chi

phi gidrOn fra"g U*,arg 2,3zyomric tdng cao nh6t so v6i 3 khoan mpc chi phi, chtr yiSu tdng do gi6

nguydn liQu tdng, nh6n c6ng t6ng...); cdn tj'lQ chi phi tdi chinh gi6m.

il - KET QUA rAt cniNH DfN 3ttt2t202t

Nam tei chinh bit ddu tri ngdy 0ll0ll2o2l k6t thric vdo ngdy 3tll2l2021 S6 teu b6o c6o tdi

chinh ndm202l do Cdng ty tflp, dugc ki6m toan bOi Cdng ty TNHH Ki6m toir & Tu v6n RSM ViQt

Nam d6 phan anh hqp lf, phu hqp v6i chuan mgc vi crr6 oo k6 toan vict Nam.

TT DANH MUC NAM 2O2O NAM 2021

SO

SANH
(%)

I Tj'lQ chiphi quin ly r 5.825"546"560

753,300,254,928 2,l\yo

16,033.015.435

821,128,882,854 1 )95% (0,1 5)

2 Tj'lQ chi phi b6n hdng 30,223.139.847

753,300,254,928 4,01yo

40.478.912.898

821,128,882,854 4,930/0 0,92

3 Tf lQ chi phi tdi chinh 10.086.262.735

753,300,254,928 1,3404

9^816.376.120

921,128,882,854 l,20yo (0, I 4)

4 Tj, lQ chi phigi6 v6n

hdng b6n

652.472.828.791

753,300,,254,928 86,62yo

J39;9!.95AU-
921 ,128,882,854 88,94yo )7)

TONG 1,11

Trang 4 / 1.L



sAt{c cAN por rB roAN nop NuAr NAvr 2021.

a/- Thi sin:
Aieu tA O

Danh gi6 tinh hinh tai san (Bi0u sO O;. Nhfln th6y:
" ! | I 

^ 
.- ,.1- Tdi san ngdn hpn tdng 14,89Yo. Trong d6 chir y0u tdng tiOn vd c6c khoin tucrng duong

182,38o/o; c6c khodn phti thu ngan hqn tdng 50,60%o. Cdc khoan dAu dAu tu tdi chinh ng[n hpn
\r'

giim32,99oh;htmgtOn'kho giim 8,57%o. Tii sAn ngdn hpn kh6c gi6m 7,80oh.

- Tai sin ddi h4n tdng ty 19 24,51o/o. Trong d6 chir yi5u tdng tdi s6n d0 dang ddi hAn

1,626,74yo; tdi sin c6 Ainfr ry lq 12,38Yo; Cdc khoan ph6i thu ddi hqn tdng7,79o/o; DAu tu tai chinh

ddi hAn.1l2,50yo, Tdi s6n ddi han kh6c (Chi phi tri tru6c ddi han) gihm 13,89Yo.

b/- Ngu6n vtin: 
Bi€u sa t

curNH LECH

%

16.89%

29.95%

29,95%

6

DANH MUC DV SO DU EAU NAM SO DU CUOI NAM CHENH LECH

TRI GIA % rru clA % TANC CIAM %

A B 1 2 3 4 5 6

TONG TAI SAN 325,312,263,029 100, 380.255,936.177 100% s4,e43-67LUg 16.89%

A. TAi srin ngin hgn D 257,710,228,424 79,22yo 296,083,932,663 71,860 38,373,744,239 14,89%6

L Ti0n & cdck,h
tuong tluong D 17,237,055,348 5,30yo 48,674,098,110 12,80yo 31,437,042,762 182,38yo

II. Cric khoan dAu tu
tdi chinh ngan nan D 25,782,540,278 7,9304 17,215,857,083 4,54yo (9,506,683,195) (32,99%)

III. C6c kho6n ph6i,
thu Ngdn han D 57,120,353,092 17,56yo 86,020,852,840 22,620 28,900,499,748 50,600h

IV. Hdng t6n kho D 152,466,751,236 46,870 139,407,508,194 36,660 (13 ,059,243 ,042)

V, Tai SAn ngdn
han khiic D 5,103,528,470 l,57oh 4,705,616,436 l,24yo (397,912,034) (1,80%)

B. Tii sin ddi h4n D 67,602,034,605 20,78yo 84,172,003,514 22,14% 16,569,968,909 24,510

I. C6c kho6i ph6i
thu ddi hpn D 1,284,500,000 0,39yo 1,384,500,000 0,37yo 100,000,000 7,79o

II. Tdi s6n c6 Ointr D 58,715,374,8',72 18,05% 65,981,686,348 17,359/o 7,266,371,476 12,38%

IILTai S6n d0dang
ddi h4n D 317,190,376 0,10o 5,477 ,057 ,177

1,4404
5,159,860,735 1 .626,7 4o/o

IV. DAu tu tdi chinh
ddi h4n D 4,000,000,000 l,23yo 9,500,000,000 2,24yo 4,500,000,000 112,50%

5. Tdi s6n ddi hpn
kh6c D 3,285,029,357 l,01oA 2,828,766,055 0,74oh (456,263,302) (13,89%)

SO DU,DAU NAM 56 DU'CUOI NAM

% TANG G]AM

DV

TRI GIA % TRI GIA

1 2 3 4 5A B

100" 380.255.936.177
100.,

54.943.6't3.148
B. TONG NGUON

-

voN 325,312,263,029

64,70"/o 56.708.699.001189.320.428.004 58,2oh 246,029,127,005I. No phii tri
246,029,127,005 64,700 56,708,699,001a) Nq ngin h4n D 189,320,428,004 58,2o4

Trang 5 / tL

(B,51oA)



23,92%

18,41Yo

92,960/0

268,590/0

21,4404

5',7,81y:o

(1,30)

0,00o/o

0.00%

0.00%

(33s%)

tt4,2lyo

(49,02)

E6nh gi6 tinh hinh ngu6n v6n(BiAu sd 7), nhqn th6y:

- Nq ph6i tr6 tdng zg,glyo. Trong d6 chri y6u t[ng kho6n vay va ng thu6 tdi chinh, c6c kho6n

ngin h4n kh6c.

- V6n chri sd htiu ginm l,3%o, do lqi nhuQn sau thu6 chua ph6n ptrOi giam trong d6 c6 lgi

nhufln chua phdn ptrOi lty k6 ry nay.

D6nh gi6 chung:

T6ngtdisanvdtdngngudnvoncuoikj'tdngsovdidAuklr6,Sgyo'chty6u:

- Ti0n vd c6c kho6n tuong duong tdng

-.Cbckhoan phii thu ngan frqn vd ddi h4n t5ng.

- Tdi san cd dinh, tdi san d0 dang vd diu tu tdi chinh dii han tdng.

- Lqi nhuan chua phdn ptrOi tty t<C ty tru6c t6ng 1 14,210 .

- CdckhoAn dAu tu tdi chinh vd tdi sin kh6c giem.

- Lgi nhu6n chua ph6n pfrOi tuy kC ky ndy gi6m 49,02yo.

- Hang t6n kho gitm 8,57%

Tu nhirng ytiu t6 trOn cho th6y tdi san ngdn h4n tdng c6 nghia.ld C6ng ty dang c6 mric tr6 ng

ngdn h4n cao, nhrmg nq ph6i trbnglnhpn tdng cao hcrn. C6ng ty c6n cdn trqng trong viQc su dpng

u6n ,uy ngan hAn mua s6m tdi s6n cO Ainn vd d6u tu tai chinh ddi han. Hang t6n kho gi6m ld tin

higu t6i cho viqc quay dugc v6n nhanh, nhung giAm nhiOu qud thi cfing kh6ng t6t vi luqng hdng

tru cho n6m sao chua d6m b6o cho k6 ho4ch san xufit trong |ic tr6i vp.

Trang 6l 1'L

50,21o/o 36,859,734,22147,360 190,923,784,298
1. Vay vd ng thu6 tii

chinh D 754.064,050,017

16,610,162,032 4,440 2,582,132,973D 14,028,029,059 4,31oh
2. Chiphi phii tr6

!.,
ngan nan

7,890 14,587,36'1,3294,82yo 30,280,030,077
3. Nq ph6i tri ngudi

b6n D 15,692,662,748

0,440/0 1,215,882,9570,14yo 1,668,568,051D 452,685,094
4. Quy khen thu&ng,

Phric Lqi

869,779,4344,925,655,535 1,29oD 4,055,876,101 1,2505, Phei trA kh6c

11620,927,012 0,43yo 593,802,0877,027,724,925 0,32yo
6. Dg phdng phii trA

ngdn h4n D

Db) Nq dii h4n

(1,765,025,853)4lr80"h 134,226,,809,112 35,3yoD 135,991,835,025

25,64097,485,lgo,oo0 29,9',70h 9"/,485.790,000
1. V6n g6p cLia chir

sd hfr'u D

4,569,156,929 l,20yoD 4,569,156,929 l,40yo2. Thang du v6n

(4,91%)(s.74%) ( 18,676,666,000)D ( 18,676,666,000)3. C6 phi6u qu!

13,37yo (1,765,025,853)16,17yo 50,848,528,243D 52,613,554,095
4. Lqi nhuan sau thu6

chLra Ph ph6i

16,810,736,98131,530,100,096
9,290

D 14,719,363,115 4,520h
- Lg'i nhuAn chua PP

liiy ki5 kj,trudc

5,080h (18,57 5,762,834)11,650 19,318,428,747D 37,894,190,987
- Lqi nhuan chuaPP

.1..
tuy Ke Ky nay

II. V6n chfr sO hfiu:



ct- CichQ sii co bin:
- TU cht tdi chinh:

HQ s6 ph6n anh mric d0 phlr thuQc tdi chinh ctra doanh nghiqp,

Ll- H6 sd no 246,029,127,005
64,7voh380,255,936,177

2l- HQ s6 tg chri tiri chinh 134,,226,,809,172

380,255,936,177 35,29'h

HQ s6 ng chitim 64,70 oh,he s6 tp chtr tdi chinh 35,29 o/otrongt6ng tdi s6n. Hai hQ s6 ndy cho

th6y khd ndng tdi chinh cria c6ng ty 16r, cdn hqn chti, hg sO ng tbng vd hQ sO tg chir tdi chinh gi6m.

so nim 2O2O thlhQ sO ng 58,20 %;hQ s6 t.u cfrt 36,57 o 
.

- Vdng quay si5 ngdy hdng t6n kho binh qu0n:

56 vdng quay binh qu6n 5,00 vdng, Nhu vdy binh qu6n trong 73 ngdy ld mQt vdng quay lu6n

chuyi5n hing h6a t6n kho. Vdng quay hdng t6n kho cira C6ng ty tuorrg dOi t6t, rj' s6 ndy cho th6y

Cdng ty ban hang r6t 6n dinh, hang t6n kho dugc gi6i ph6ng nhanh vd ngay lpp tric c6 hdng m6i
duqc nhap vio, dti <16m b6o lugng hang t6n kho theo k6 hoqch san xu6i. Tuy nhi0n C6ng ty cffng

cdn ph6i c6 k6 hopch cr,r thO eC tru hang cho phu hprp thdi diOm thi C6ng ty sE chri dQng hcrn ngu6n

hdng d0 tcli k0t hqp dOng m6i thu hirt khSch hirng, ld co hQi dC COng ty gia tdng sdn lugng, doanh

thu vd th!phAn.

- Chi s6 kh6 n6ng thanh to6n ng:

Chi s6 khfr ning TT hiQn hinh 296,083,932,663

246,029,129,005 1,20

Chi sO khd n[ng thanh to6n hiQn hdnh l6n hon 1 (1,20> 1), kha ndng thanh to6n no cira cdng
-a, t

ty tucrng clor tot.

- S5 ngdy phdi thu binh qu6n:

Si5 vdng quay phii thu BQ
821,,128,882,854 : llr47

71,570,602,9

Sti ngiry phii thu BQ
365 32
11,47

56 vdng quay binh qudn phdi thu 11,47 vdng, s6 ngdy phii thu blnh qudn lit 32 ngiry. Thdi
gian tiOn vO Uintr qudn ld tucrng O6i cnAm chua dpt tdi ky vgng md C0ng ty mong mu6n, chi s6 ndy

cho thdy khd ndng thu h6i ng Cdng ty cdn mric trung binh th6p so vdi ndm2020ld25 ngiry.

d/- Co c6u viin chri s& hiru vi viQc chi tri c6 tric:

C6ng ty C6 pnan ffrtry sin Cd Mau ld c6ng ty d4i chfng, i10n thdi diOm ndy c6 216 cO d6ng,

danh s6ch c6 d6ng dE dugc luu ky t4i Trung tdm Luu ky Chung khoan ViQt Nam.
Trang 7 I LL

Vdng quay hirng.t6n kho B/Q
730,304,054,227

145,937,,129,715 5r0

56 ngny hing t6n kho B/Q 735,00
ry



T6ng c6 phitiu ddphdthixth 9.748.579 c6 phAn, mOnh gi6 10.000 <16ng/Cp. Co c6u c6 d6ng

nhu sau :

+ C6 d6ng trong nudc : 9.723.974 Cp. T9 lQ 99,75yo.

Trong d6 :

- C6 dOng c6 nh6n 7.901.722 Ti lC 81,060

- CO eOng t6 chric t.822.252 Ty 10 l8,69yo

- CO phiOu Quj, 602.852 Ti l9 6,l8oh

+ Cd d6ng nudc ngodi : 24.605 Cp. Ti 10 0.25%.

Theo k6 ho4ch ndm 2021trinh dai hQi d6ng cO d6ng chi cd tric ld: 200/o, xdt th6y tinh hinh

sAn xu6t kinh doanh cria C6ng ty cdc chi ti6u tli6u d4t vd vugt. Ngdy 23 thing 11 ndm 2021,

HEQT C6ng ty hqp th6ng nh6t OC ngh! mric chi trd qO tric ndm202l ld30yo, tuong ducrng 3.000

d6ng/CP. Trong d6 ngdy l2ll0l202l C6ng ty dd t4m rlng trudc 10%. (tuong duong 1.000

d6ng/CP). Ph6i chi bd sung cu6i n6m liL2O% (tucrng duong 2.000 d6ng/CP).

Qua phdn tioh, d6nh gi6, nh4n dinh tinh hinh vd cdn cri chi ti6u kti hoach sin xu6t kinh

doanh Cdng ty ndm 2022. C6ng ty dU kiOn se trinh Eai hQi ddng cO d6ng rj 10 c6 filc cho ndm

20221d20% (Haimuoi phAn trdm) . '

rrr - NHAN xET OANH GrA VrEC QUAN r-f OrnU HANrr CU.q, HDQT, TGD.

a/- Iloat rl6ns cria II6i diine qufrn tri.

Trong ndm202l HDQT ttd c6 03 cuQc hgp li€n quan dtin nhtng van AA nhu sau:

- Cho y ki0n v0 chuong trinh ngh! sg vh th6ng,qua cbc vdnban; thi liQu trinh Dai hQi d6ng c6

d6ng thudng niOn ndm2022.

- Hqp dhnh gi|tinh hinh thpc hiQn k6 ho4ch quf I, 06 thang vi 10 thang dAu ndm 2021; theo

d6i chi d4o viQc chi trA c6 tric ndm 2020 vd t4m img cd trlc ndm 2021; cho f kii5n chi d4o th6o g0

kh6 khan cho Ban T6ng GiSm d6c C6ng ty trong qu6 trinh diAu hanh hopt dQng SXKD, thdng qua

b6o c6o t6ng k6t ndm202l vd k6 ho4ch SXKD ndm2022;

- Hgi ddng quan tr! C6ng ty CP Thiry sin Cd Mau hgp th6ng nfrAt try quyen cho Ban T6ng

Gi6m d6c C6ng ty giao dich, kf tOt trqrp AOng tin dpng v6i c6c ngAn hdng trong nudc.

Hgp th6o luan nhiOu v6n d6 quan trgng kh6c, nhim chi tlpo kip thdi nhiing kh6 kh5n, vudng

mfc cho Ban T6ng Gihmddc trong di6u hdnh mgi hoqt dQng cria C6ng ty, nh6t ld t6.rp trung chi dao

thgc hiQn chi tiOu k6 hoach SXKD ndm202l trong diAu kiQn dich bqnh k6o dii lam enh hucrng l6n

d6n hoat dQng SXKD chung cria C6ng ty, do d6 ngdy 23llll2)2L HQi it6ng quan trl hqp quy6t

dinh diAu chinh chi ti6u san lugng ctrti bi6n thuy san ndm202l nhu sau:

DIEN GIAI DVT KH EAU NAM KH DIJQC D/ CH1NH

- SAn lugng CB thuy sAn 6,000 5,600

Trong d6:

+ Xi nghiQp NF 1.350 t.270

+ Xi nghiQp EAm doi 1:350 1.200

+ Xi nghiQp S6ng D6c 3.300 3.130

b/- Hoat tl6ne quin If didu hhnh cfia Gi6m diic.

Trang I I 7t



K0t qu6 hopt dQng SXKD cria C0ng ty trong ndm202t nhu d5 b6o c6o nOu trOn, phAn lon t6t

cit cdc chi ti6u k0 hopch dugc giao trong ndm C6ng ty diOu hodn thdnh vd hodn thdnh vugt mric

KH d0 ra..

Oiii vrni nguoi lao ilQng.

- Cdc ch6 d6, quy6n lgi ctra CBCNV dugc thgc hiQn theo dirng lu4t lao dQng, diOu l0 t6 chric

vd ho4t dQng cira cdng ty. ViQc chi tri luong hdng thring ilugc kip thdi d6y dri dfng quy dinh. Thu
nhpp binh qu6n ctra c6ng nh6n Id:7.402.000 d/nguoilthang.

- Cdc chinh s6ch ch6 dO thi dua khen thuong lu6n dugc duy tri, Phric lgi tflp th0 dugc chri

trgng nhu c6p nhA d tQp th6 cho c6n bQ c6ng nhdn vi6n, t6 chfc nhd git tr6 phgc vu cho cOng nhdn

c6 con nh6... Cung vdi tO chrtc C6ng doan ch6m lo t6t doi s6ng CBCNV, bO tri b6p dn tpp th6 tpi

c6c nhd m6y. Thudng xuy€n tO chrlc cho c6n bQ, c6ng nhdn di tham quan hgc hoi rut kinh nghiQm

o c6c don v! c6 diOu kiQn t6t hon...

COng tic k6 to6n.

- SO tiQu tr6n b6s c6o tdi chinh cria Cdng ty phan anh trung thgc, hgp ly trOn c6c khia cpnh

trgng ytiu, phu hqp v6i chuAn mgc kti toan doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy dinh hiQn hdnh tpi
thdi di0m 3lll2l2\2l.

Thrpc hiQn c6c dg 6n tl6u tu n6ng c6p:

+ Nhitng dg 6n tliu tu, n6ng c6p, sfra chii'a trong nim 2O2l dihoin thirnh:

)Of M?t Hang Mdi:

Ndng c6p, md r0ng, stra chfta ph6n xu&ng 118, lip m0i kho l?nh 200 tdn, dAu tu mua m6i
m6y m6c thi6t bi vdi mrlc v6n dAu tu ld: 10.168.000.000 d6ng.

)O*l S6ng D6c:

Ndng c6p, sua chta, n6n xucrng , mily m6c thi6t bi; mo rQng khu ddy chuyOn s6n xu6t surimi;
l8p m6i hQ th6ng kho lpnh 200 ttu.. vdi tdng mfc v6n dAu tu ld: 2.412.000.000 d6ng.

XN DAm Doi:

DAu tu mua m6i m6y m6c thiQt bivdi t6ng mric vdn ld: 814.000.000 ddng.

CQng 13.394.000.000 tlilng

+ Nhfrng dg 6n diu tu, ning cdp, sfra chfra trong nim 2021 cdn dff dang:
'iX|{ MAt Hdng Mdi: NAng n0n xudng 196 v6i mric vi5n d6u tu: 1.300.000.000 d6ng.

XN SOng D6c: Ldp i14c m6y m6c thitit bi vdi mric v6n dAu tu: 884.000.000 d6ng.

XN DAm Doi: D6ng l4i trAn khu so ch6 vdi mric v6n dAu tu: 232.000.000 d6ng.

CQng 2.416.0a0.000 ddng.

Thr;c hiQn ch6 dQ kiOm toin:

COng ty ddh,ra chgn C6ng ty TNHH Ki0m todn & Tu V6n RSM Viet Nam ld don vi kiOm

toan dd dugc BQ Tdi chinh c6ng nhqn

IV- KET LUAN VA KIEN NGIII.

Tinh hinh thpc hiQn sAn xu6t kinh doanh COng Ty trong n1m202l hoan thdnh t6t c6c chi tiOu

kti hoach d(c ra. Chi ti0u s6n lugng chi d4t l}l,l\yo, chi tiOu lgi nhu4n c6ng ty lai 30.157.640J90

d6ng, dpt 100,60%I<HnEm. Tuy nhi6n, do tinh hinh dfch bQnh covid-l9 kdo ddi ldm 6nh hucrng

lcrn dOn ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh chung cria C6ng ty, trong d6 8 th6ng dAu n6m viQc tiOu thu
Surimi gdp nhi6u kh6 khdn, viQc sdn xu6t t6m thi thi6u hpt lpc lugng lao dQng, do d6 ngdy

Trang 9 I tt



23ltll2y2t, HQi d6ng quan tr!hqp quy6t dinh di6u chinh chi ti0u san lugng ctrA bi6n thiry sdn nim

2021 tit6.000 t6n xu6ng con 5.600 t6n. Trong d6 gi6m surimi: 170 tin; gi6m chi tiOu san lugng

tdm 230 t6n.

Nhin t6ng quan c6c chi tiOu thpc hipn trong n1m202l tucmg AOI On dinh. Tat cd c6c chi ti6u

diAu dat vd vugt.. Tuy nhi6n C6c bQ vd dcvn vitrgc thuQc c6ng ty cdn phii duy tri

+ 86 phfn Marketing cAn duy tri ph6t huy t6t khdch hang hiQn c6 vd t6ng cuhng mo rQng th!

trudng tim kitim them kh6ch hang m6i d0 dap ring nhu cAu san xu6t.

+ C6ng tdc qutnly san xu6t ph6i 1u6n d6m b6o duy tri thgc hiQn c6c tiOu chudn, quy chuAn,

quy dinh, quy .t6, ki6m so6t dfnh mrtc, ch6t lugng trong qu5 trinh sAn xuAt, viOc b6 tri phdn c6ng

lao dQng hqp ly phu hqp timg thoi di6m, tdng ndng su6t lao dQng, tdng sdn lugng. Khai th5c, su

Oung t 6i .Org r.r[t nhi xucrng , mey m6c thi6t bi hign c6 d0 giAm chi phi ha gi6 thAnh san phAm.

+ C6 chinh s6ch hqp ly dC thu hrit th6m lao dQng t4r cbcnhd m6y cua Cdng vd duy tri t6t lpc

lugng lao dQng hiQn c6 cta cdctr4m trpc thuQc C6ng ty dO d6m b6o phlrc vq t6t cho sAn xu6t.

+ CAn duy tri tdt ngu6n'v6n ho4t dQng kinh doanh.

PIIAN B

HgAT DqNG NAM 2021 vA KE HSACH NAM 2022 CtJABAN KIEM SoAT.

T6 chric vi ho4t tl0ng cira Ban ki6m soit ndm202l.

- Co c6u t6 chrfrc cfra Ban ki6m so6t.

Ban KS g6m c6 03 th}nh vi6n, trong d6 c6 02 thanh viOn tham gia ho4t dQng trong cdng ty,

vd 01 thenh vi6n bOn ngodi tham gia viro Ban kiAm so6t..

- Chrirc ning vi nhiQm vg cfia Ban ki6m soit.

Thlrc hiQn c6c chric ndng nhiQm vq cria Ban Ki0m so6t theo Luflt Doanh nghiQp quy dinh vA

di6u lq cria C6ng ty. Ban ki6m so6t thAm dinh cdcb6o c5o hdng n[m:

1- Ki6m tra tinh hinh thgc hipn k0 hoach SXKD cira C6ng ty n5m 2021.

2- ThAm dinh b6o c6o tdi chinh ndm202l cria Cdng ty ttd dugc ki0m to6n trinh dai hQi.

3* Nhgn x6t d6nh gi6 viQc qu6n lf di6u hanh cria HDQT vd T6ng Gi6m d6c trong viQc thgc

hiQn nhiQm vp SXKD ndm 2A21.

4- Ki6n nghi, k6t lufn cira BKS trong c6ng t6c quin li di6u hanh cria COng ty n6m 2021.

Trong n6m c6c thanh vi6n Ban ki0m so6t 1i0n hQ nhau qua c6ng th6ng tin trao d6i c6c vAn d6

li6n quan d6n C6ng ty dO di d5n th6ng nh6t. Ban ki0m so6t da d6n tryc tiOp xu6ng c6c co s6, don

vi tr.uc thuQc dO nam b6t tinh hinh hoat dQng sAn xu6t d6 phdn 6nh kip thdi cho Cdng ty.

5- Giai quy6t c6c kii5n ngh! cria c6 d6ng AOi vOi C6ng ty: Trong ndm 2021Ban kiOm so6t

kh6ng nhfln duqc U6t cri yeu cAu niro cria cO dOng ho4c nh6m cd d6ng nAm giti tt 5% c6 phAn tro

l6n ylu .A.r r.* x6t vA hoat il6ng cria Cdng ty, ,6 viQc quan trf diOu hanh ctra HDQT vd Ban T6ng

Gi6m d6c C6ng ty.

K6 ho4ch cria Ban ki6m soit nim 2022.

- Ki6m tra chcho4t dQng C6ng ty vO viQc chdp hanh vd tu6n thu ph6p luflt trong kinh doanh.

Trang L0 I 1.L



- Gi6m s6t tinh hinh thyc hiQn c6c Nghi quy0t DAi hQi c6 ddng thOng qua Dpi hQi trong ndm

2022.

- Gi6m s6t viQc tudn thri Di6u le cdng ty vdNgh! quytit cta HQi ddng QuAn trf.

- ThAm dinh b6o c6o danh gi6 c6ng t6c quin ly, b6o c6o tinh hinh kinh doanh, b6o c6o tdi

chinh hdng ndm trinh Dai hQi c6 d6ng thucrng niOn.

- Ban ki6m so6t ti6n hdnh xem xdt c6c tdi liQu, c6ng viQc qudn ly di0u hanh cfia COng ty b6t

cri khi ndo nilu x6t th6y c6n thitit, ho{c theo Ngh! quy6t cira D4i hQi ddng c6 d6ng hay theo yOu cAu

cira nh6m c6 d6ng tpi khoan 2, 3, Di6u 115 Lu6t doanh nghiQp nbrrr2A20.

- Ki6m tra viQc thpc hiQn c6c quy ch6, quy dinh ctra HDQT, Ban TGD vir Ban quAn ly diOu

henh.

- Gi6m s6t tinh hinh dAu tu xdy dyng co bdn cria C6ng ty.

- G6p y cho c$ng t6c quan trf ho4t dQng san xu6t kinh doanh cria c6c co sO:tryc thuQc c6ng

ty.

- Ban kiom so6t thuong xuy0n 1i6n lpc vd trao A6i 1l ki6n qua c6ng th6ng tin, ho{c hQp b6t

thuong khi c6 yOu cAu c6n thi6t. ;

Tr$n ddy ld nQi dung b5o c6o cria Ban kiOm so6t sau khi da thAm dinh cdcbilo c6o cta C6ng

ty ndm 2021 vit duaruk6 hoqch ho4t dQng ndm 2022 trinh tru6c Eai hQi d6ng cd d6ng.

Thay m{t Ban ki0m so6t xin kinh chric quy CO d6ng vd gia dinh ldi chric m?nh kh6e, chirc

C0ng ty ludn lu6n ph6t triOn. Chric Epi hQi thanh c6ng t6t dgp.

Trdn trgng c6m crn!

z,
T/1U BAN KIEM SOAT

Noi nhin:
- Trinh DHDCE;

- HDQT C6ng ty;

- Ban TGD;

- Luu BKS.

D{ng Chi6n Thing

Trang tt / tt
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