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VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  2021 
 

 
                            BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020: 
 

1. Những thay đổi chủ yếu trong năm: 
1.1 Về tái cấu trúc bộ máy: Hình thành thêm doanh nghiệp thành viên, đi sâu 

mảng nông thủy sản phối chế. 
1.2 Về xây dựng cơ bản:  

- Thuê 4,5 hecta đất trong khu công nghiệp xây thêm nhà máy chế biến 
mới, tăng quy mô hoạt động. 

- Đầu tư hoàn thiện khu nuôi mới 90 hecta và tổ chức nuôi ngay trong năm. 
1.3 Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:  HĐQT đã thông qua phương án phát 

hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 20% và trình Đại hội đồng cổ đông bất 
thường diễn ra vào ngày 18/10/2020 để thông qua phương án này. Việc phát 
hành này đã được hoàn thành vào cuối tháng 03 năm 2021.  

1.4 Diễn biến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm: 
- Nhận định Covid tác động bất thường nên đã có sự ứng phó ngay từ đầu 

năm. qua đó giữ vững nhịp độ hoạt động và hạn chế tối đa thiệt hại từ Covid. 
- Mảng nông sản và nuôi tôm không đạt dự kiến tiền lãi, khiến lợi nhuận 

chung không tăng.  
- Sản phẩm của công ty luôn ổn định chất lượng, giữ vững uy tín thương hiệu. 
- EVFTA có hiệu lực tạo ưu thế tôm Việt tăng trưởng ở EU. Bộ thương mại 

Mỹ (DOC) đã công bố mức thuế chính thức cho giai đoạn rà soát hành chính lần 
thứ 16 là 0%. 

2. Tóm tắt nội dung các cuộc họp trong năm: 
      Trong năm, HĐQT đã có 7 lần họp bao gồm nhiều lần chính thức và nhiều lần 
họp bất thường:  

 Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2019/ các hồ sơ, tài liệu tại Đại 
hội đồng cổ đông thường niên 2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2020/ Thông qua Phương án SXKD 2020, các hồ sơ hạn mức tín dụng vay Ngân 
hàng/ Thông qua chọn đơn vị kiểm toán/ Thông qua các nội dung hình thành đơn 
vị trực thuộc mới. 

 Thông qua việc đầu tư vốn gốp để thành lập doanh nghiệp thành viên 
mới. 

 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trình Đại hội đồng cổ đông 
bất thường 2020. 

3. Tiền thù lao HĐQT: 
Số tiền thù lao HĐQT và BKS đã nhận trong năm là  924 triệu đồng trên số 
tiền Đại hội đồng cổ đông thông qua là 950 triệu đồng. Chi tiết cụ thể như 
sau: 



 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tiền thù lao 

(đồng) 

1 HỒ QUỐC LỰC Chủ tịch HĐQT 144,000,000 

2 NGUYỄN THỊ TRA MY Phó chủ tịch HĐQT 144,000,000 

3 PHẠM HOÀNG VIỆT Thành viên HĐQT 108,000,000 

4 TÔ MINH CHẲNG Thành viên HĐQT 108,000,000 

5 NGUYỄN VĂN KHẢI Thành viên HĐQT 108,000,000 

6 LƯU NGUYỄN TRÚC DUNG Trưởng BKS 108,000,000 

7 VÕ VĂN SỈ Thành viên BKS 84,000,000 

8 LÝ THÁI HƯNG Thành viên BKS 84,000,000 

9 TRIỆU MAI LAN Thơ ký 36,000,000 

  Tổng cộng   924,000,000 

 
4. Giao dịch liên quan: 

Bên liên quan Mối quan hệ ND nghiệp vụ Số tiền (VND) 
Công ty CP Tập đoàn PAN Cổ đông lớn Chia cổ tức 17.556.730.000 
Công ty CP XNK TS Bến Tre Cổ đông lớn Chia cổ tức 

Bán thành phẩm 
8.089.000.000 
6.412.380.100 

Công ty CP Thực phẩm PAN Cổ đông lớn Chia cổ tức 5.962.660.000 
 

5. Hoạt động kiểm toán nội bộ: 
HĐQT có phân công 01 thành viên phụ trách mảng kiểm soát nội bộ tình hình 

hoạt động hàng tháng và báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc 
về kết quả hoạt động của mình.  

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Người điều hành khác: 
Trong năm, Ban TGĐ đã điều hành hoạt động đúng hướng HĐQT đã thông 

qua và có nhiều giải pháp linh hoạt, ứng xử kịp thời các tình huống như diễn tiến 
Covid-19, dịch bệnh trên tôm nuôi… TGĐ đã ban hành nhiều quy chế hoạt động 
và duy trì những chế đó để hoạt động chung ngày càng đi vào nề nếp tốt hơn. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: 
Chỉ tiêu ĐVT BCTC Công ty BCTC kiểm toán 
Tổng doanh thu thuần Tỉ đồng 4.415 4.415 
Tổng lợi nhuận trước thuế Tỉ đồng 236 236 
7. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: 

       Hoạt động  thành viên HĐQT, tuy chưa có quy chế rõ ràng nhưng đã có 
sự hỗ trợ chung cho HĐQT, nhất là trong phân tích nguyện vọng nhà đầu tư và sự 
phối hợp các bên để có tiếng nói thống nhất, thúc đầy hoạt động FMC theo hướng 
ổn định và bền vững hơn. 

 
 

                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  2021: 
 
           * Trên nền tảng chủ định của các cổ đông lớn, bối cảnh hoạt động và nhu 
cầu thực tế, HĐQT sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới 2021-
2025. Đó là  tận dụng mọi thời cơ kinh doanh từ tác động của cuộc CMCN 4.0 và 
tác động từ Covid để mở rộng hoạt động, tái cấu trúc tổ chức, tái cơ cấu thị 



trường, sản phẩm, khách hàng. Giữ vững mục tiêu phát triển bền vững trên nền 
tảng chú trọng tính minh bạch và quan tâm kinh tế xanh lẫn kinh tế tuần hoàn. 
Luôn coi việc nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước chủ động nguyên liệu 
sạch thông qua xây dựng chương trình nuôi tôm quy mô lớn; luôn giữ gìn cốt lõi 
của nét văn hóa doanh nghiệp là hết sức coi trọng chữ tín trong kinh doanh, tạo 
nền tảng xây dựng thương hiệu doanh nghiệp. Ngoài ra luôn coi trọng tiết kiệm 
mọi mặt tăng và cường sự đoàn kết nội bộ, hỗ trợ nhau trong mọi mặt hoạt động.  

* HĐQT cũng luôn coi trọng việc nắm thông tin phải kịp thời. Và trên hết 
phải nhanh chóng xử lý thông tin để tranh thủ mọi cơ hội kinh doanh. HĐQT coi 
trọng việc thực hiện từng bước chiến lược kinh doanh đã đề ra, trong đó chú trọng 
các giải pháp thực hiện sao phù hợp thực tế và có sự linh hoạt uyển chuyển kịp 
thời sao giảm thấp nhất thiệt hại (nếu xảy ra) và tăng tối đa hiệu quả hoạt động. 
HĐQT coi trọng việc kinh doanh tiền tệ, nắm bắt tình hình diễn biến tỉ giá nhằm 
có hướng vay để giảm chi phí lãi vay ngân hàng. HĐQT cũng coi trọng việc chăm 
lo đời sống người lao động là một việc làm thường xuyên để người lao động yên 
tâm, gắn bó, tăng năng suất và chất lượng công việc. 

* Chi phí thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 tương đương các năm 
trước là là 950 triệu đồng. Thưởng hoàn thành kế hoạch thưởng 3% lợi nhuận, 
vượt mức kế hoạch thưởng 5% lợi nhuận vượt. Tất cả được tính là sau thuế. 

 


