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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC RỦI RO

Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Tên viết tắt CAMEX

Giấy CNĐKDN số
Số 2000110221 đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 10/08/2018 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp (cấp lần đầu theo giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp số 6103000105 ngày 01/12/2007)

Vốn điều lệ 121.039.120.000 đồng

Địa chỉ trụ sở chính 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại - Số Fax (0290) 3822847

Website www.tncm.com.vn

Email info@tncm.com.vn

Mã cổ phiếu CMV

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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Tiền thân của 
Công ty cổ 
phần Thương 
Nghiệp Cà Mau 
là Công ty Bách 
hóa Tổng hợp 
thị xã Cà Mau 
được thành lập 
từ những năm 
1980.

Ngày 10/10/1992, 
Doanh nghiệp 
Nhà nước Công 
ty Thương Nghiệp 
Cà Mau được 
thành lập, với 
nguồn vốn ban 
đầu là 2,51 tỷ 
đồng.

Thực hiện chủ trương cổ 
phần hóa doanh 

nghiệp,  UBND tỉnh Cà 
Mau đã ban hành Quyết 
định số 106/ QĐ-UB ngày 
06/02/2007 về việc cổ 
phần hóa Công ty Thương 
Nghiệp Cà Mau.

Ngày 14/09/2007, phương 
án cổ phần hóa đã được 
phê duyệt theo Quyết 
định số 637/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh Cà Mau. 

Ngày 28/11/2007, Công ty 
đã tiến hành Đại hội đồng 
cổ đông thành lập Công ty 
Cổ phần Thương Nghiệp 
Cà Mau (CAMEX). Ngày 
01/12/2007, Công ty cổ 
phần Thương Nghiệp Cà 
Mau chính thức đi vào hoạt 
động.

1980

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phát hành cổ phiếu 
thưởng 12% cho cổ 
đông hiện hữu. Phát 
hành ESOP cho cán 
bộ công nhân viên tỷ 
lệ 5%. Phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức năm 
2011 với tỷ lệ 8%. Vốn 
điều lệ tăng từ 80,499 
tỷ đồng lên 121,039 
tỷ đồng.

Công ty tăng vốn 
điều lệ từ 70 tỷ đồng 
lên 80,499 tỷ đồng 
thông qua phương án 
phát hành cổ phiếu 
thưởng cho cổ đông 
hiện hữu và cho cán 
bộ công nhân viên.

Ngày 01/01/2016, 
Công ty thành lập 
Cửa hàng Điện Máy 
Lê Lợi.

Công ty TNHH thương 
mại và dịch vụ Hưng 
Long nhận chuyển 
nhượng cổ phiếu có 
quyền biểu quyết dẫn 
đến việc sở hữu từ 
25% trở lên số cổ phần 
có quyền biểu quyết 
của Công ty cổ phần 
Thương Nghiệp Cà Mau 
mà không cần chào mua 
công khai

Phát hành cổ phiếu 
trả cổ tức đợt 2 
năm 2009 tỷ lệ 19%. 
Ngày 21/06/2010, 
Cổ phiếu CTCP 
Thương nghiệp Cà 
Mau được chính 
thức giao dịch trên 
sàn HOSE với mã cổ 
phiếu là CMV.

Ngày 19/10/2017, SCIC 
thoái vốn thành công 
36,63% vốn sở hữu Nhà 
nước tại Công ty.

Từ năm 2019 đến nay, Ban 
Lãnh đạo và toàn thể cán 
bộ nhân viên Công ty vẫn 
tiếp tục phát huy những 
thành tựu đã đạt được, 
tập trung phát triển mảng 
kinh doanh chính như: 
bán hàng bách hóa, kinh 
doanh xăng dầu,... mang 
lại nguồn thu ổn định cho 
Công ty và đảm bảo thu 
nhập cho người lao động.

20091980

Công ty tiếp nhận thêm 05 
doanh nghiệp nhà nước 
gồm: Công ty Nông sản thực 
phẩm thị xã Cà Mau (4/1987), 
Công ty Xuất Nhập khẩu thị 
xã (2/1988), Công ty Dịch vụ 
ăn uống (4/1990), Công ty Vật 
tư tổng hợp (8/1990) và Công 
ty Dịch vụ Phát thanh Truyền 
hình Minh Hải (6/1996).

1987
1996 20121992 2007 2010 2016 2017 2018 2019

Nay
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Sau hơn 30 năm thành lập, Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã đạt những 
thành tích xuất sắc và giải thưởng tiêu biểu như:CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC
• Huân chương độc lập hạng 3 năm 2007.

• Trong những năm 2005, 2007, 2008, 2009 Công ty được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cờ thi đua về thành tích 

dẫn đầu phong trào thi đua.

• Cờ thi đua của UBND tỉnh Cà Mau về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên 

tục từ năm 2003 đến năm 2010.

• Top 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập nhiều nhất năm 2012, 2013.

• Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2006, 2008 (Top 200 Thương hiệu Việt Nam).

• Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 và năm 2015 (Top 100 Thương hiệu Việt 

Nam).

• Bằng khen ngày 27/01/2014 của Hội khuyến học TP. Cà Mau tặng Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đơn 

vị đã nhiều năm liền hỗ trợ cho quỹ trợ cấp sinh viên vượt khó hiếu học của Phường 8, TP. Cà Mau.

• Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau ngày 13/02/2014 về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, vận động quỹ 

Đền ơn đáp nghĩa năm 2013.

• Bằng khen Số 625/QĐ-UBND ngày 23/04/2014 của UBND tỉnh Cà Mau về thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cà Mau (1999 – 2014).

• Quyết định 817/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 Của UBND tỉnh Cà Mau về việc tặng cờ thi đua khối XIV (hạng 

nhì).

• Quyết định số 43/QĐ-BHXH ngày 15/01/2015 của BHXH Việt Nam về thành tích “Thực hiện tốt chính sách BHXH, 

BHYT năm 2014”.

• Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 18/06/2015 của UBND tỉnh Cà Mau về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ nộp ngân sách Nhà nước năm 2014”.

• Với những thành tích đáng ghi nhận trong hoạt động kinh doanh, liên tiếp trong 4 năm  liền 2016, 2017, 2018 

và 2019, Công ty đã được vinh dự xếp hạng trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và TOP 500 doanh 

nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam do Công ty cổ phần Báo Cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp 

với Báo Vietnamnet phát hành.

• Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khen thưởng thành tích xuất sắc 

trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2018. 

• Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho đơn vị có 

thành tích tích cực đóng góp, hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

năm 2018. 

• Quyết định số 1296/QĐ-BCT ngày 20/5/2019 của Bộ Công thương về việc tặng thưởng Bằng khen đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác tham gia, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công thương hưởng ứng 

cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009 – 2019.



11 12

Tên đơn vị Địa chỉ

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp 
Cà Mau tại Bạc Liêu

Lô B6, đường D1, Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, Thành phố 
Bạc Liêu

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp 
Cà Mau tại Sóc Trăng Số 268D, lộ Thanh Niên, khu 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Chi nhánh: Trạm chiết nạp gas Định Bình Quốc lộ 1A, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh 
Cà Mau

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp 
Cà Mau tại Kiên Giang

Lô H14, số 11-12-13-14-15-16 đường Lê Hồng Phong, thành phố 
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp 
Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh

Số 43, đường số 6, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố 
Hồ Chí Minh

Chi nhánh trung tâm phân phối hàng tiêu 
dùng Cà Mau – Bạc Liêu

Đường H1, khu đô thị mới, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp 
Cà Mau tại Hậu Giang Quốc lộ 61, ấp 9, xã Vị Thăng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp 
Cà Mau tại Đồng Tháp Số 494, Ấp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Kinh doanh Xăng dầu (dầu, dầu nhờn), khí dầu mỏ hóa lỏng và vỏ bình ga. Bán buôn máy móc, thiết bị, 

phụ tùng máy văn phòng.

Thi công các công trình. Đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư và cơ sở hạ tầng khác.

Bán buôn hàng công nghệ thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát. 

Bán buôn thuốc lá điếu các loại. 

Bán buôn hóa mỹ phẩm các loại, xà phòng các loại, chất tẩy rửa các loại. 

Bán buôn hàng kim khí điện máy, các mặt hàng gia dụng, xe gắn máy, máy nông ngư cơ, phương tiện 

phòng cháy chữa cháy. 

Bán buôn sách giáo khoa, dụng cụ học sinh, dụng cụ văn phòng, băng đĩa hình. Hàng may mặc, dày dép. 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. 

Dịch vụ ăn uống, thực phẩm các loại. 

Mua bán vật liệu xây dựng. 

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, đường bộ; san lấp mặt bằng.

Trồng lúa, trồng rau, trồng hoa, cây cảnh và các cây ăn quả, cây lâu năm.

NGÀNH NGHỀ, ĐỊA BÀN KINH DOANH

Chủ yếu hoạt động tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh. 

Hiện nay doanh nghiệp đã có hơn 8 chi nhánh chính hoạt động trải đều khắp các huyện, thành phố trong tỉnh Cà 

Mau và các vùng lân cận như Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Hậu Giang

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỊA BÀN KINH DOANH
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Công ty TNHH một thành viên Bách Việt (100% vốn Camex):

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết của Công ty:

Tính đến thời điểm 31/12/2019 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đã có 02 Công ty con ở địa bàn 
02 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Với chủ trương đa dạng hoá ngành nghề, đa dạng chủng loại hàng hoá, tận 
dụng các ưu thế về hệ thống phân phối sẵn có để tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, Camex từng bước 
xem xét đầu tư thêm vào các lĩnh vực kinh doanh khác với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông và sự 
phát triển ổn định, bền vững.

• Địa chỉ: Số 232 đường Lý Văn Lâm, Phường 1, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
• Điện thoại: (0290) 3383 1800
• Fax: (0290) 3383 1800
• Email: bachviet@tncm.com.vn
• Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh hàng bách hóa, công nghệ thực phẩm.
• Tóm tắt tình hình tài chính năm 2019:

Công ty Cổ Phần In Bạc Liêu (55,03% vốn Camex):

• Địa chỉ: 15 Hoàng Văn Thụ, phường 3, Thành phố Bạc Liêu
• Điện thoại: (0291) 3824419
• Fax: (0291) 3959590
• Ngành nghề kinh doanh: In ấn văn kiện, tài liệu cơ quan Đảng và Nhà nước; in báo tạp chí, tập san, 

tài liệu giảng dạy và học tập, in nhãn hiệu, quảng cáo, in các ấn phẩm có nhu cầu của nhân dân.
• Email: kinhdoanh.inbaclieu@gmail.com
• Tóm tắt tình hình tài chính năm 2019:

STT Khoản mục Đơn vị tính Giá trị

1       Vốn điều lệ Đồng 12.000.000.000

2       Tổng doanh thu Đồng 347.896.118.646

3       Tổng giá vốn hàng bán Đồng 333.803.534.561

4        Lợi nhuận trước thuế Đồng 3.842.753.921 

5        Lợi nhuận sau thuế Đồng 3.062.300.003 

STT Khoản mục Đơn vị tính Giá trị

1 Vốn điều lệ Đồng 9.977.800.000

2        Tổng doanh thu Đồng 33.063.766.982

3        Tổng giá vốn hàng bán Đồng 24.309.661.950

4        Lợi nhuận trước thuế Đồng 4.512.767.059 

5        Lợi nhuận sau thuế Đồng 3.585.013.647 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC CHI NHÁNH CÁC CỬA HÀNG, 
KHO BÃI

PHÒNG KẾ TOÁN, 
TÀI CHÍNH

PHÒNG HÀNH 
CHÍNH, NHÂN SỰ

PHÒNG KINH 
DOANH
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Chiến lược ngắn hạn 

Trước mắt, Công ty vẫn tập trung vào thị trường Cà Mau. 

Với lĩnh vực xăng dầu, Công ty tiếp tục giữ vững thị phần bán buôn đồng thời phát triển nâng cao 

thị phần bán lẻ bằng cách mở rộng hệ thống các cửa hàng, phát triển hệ thống đại lý bán lẻ đến các 

vùng sâu, vùng xa nhằm khai thác đặc thù của thị trường này, với mục tiêu mỗi năm mở thêm 1-2 

cây xăng mới nằm trên các vị trí đắc địa, nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên liệu ngày càng cao của tỉnh. 

Đối với kinh doanh bách hóa, Công ty đang mở rộng sang các tỉnh lân cận như Kiên Giang, Bạc Liêu, 

Sóc Trăng, khai thác tối đa tiềm năng của các tỉnh này, nâng cao chất lượng phục vụ các sản phẩm, dịch 

vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Nỗ lực trở thành nhà phân phối chuyên ng-

hiệp cho các nhãn hàng nổi tiếng trên thị trường các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Chiến lược dài hạn

Phát huy lợi thế chiến lược Đa dạng hoá để gia tăng lợi nhuận như: Kim khí điện máy, nông ngư cơ, vật liệu xây dựng, 

gia công chiết nạp gas... Xây dựng chiến lược mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu của Công ty phù hợp với đề 

án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận. Và nâng cao uy tín thương hiệu trên 

thị trường Tây Nam Bộ.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với mục tiêu phát triển ổn định bền vững, tương xứng với vị thế và tiềm năng, nâng cao uy tín thương nghiệp của 

Công ty.

Mục tiêu chính giai đoạn 2020-2025 của Công ty: Mở rộng mạng lưới cửa hàng; Tăng độ phủ và tăng thị phần bán; 

Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 5% đến 12%; Luôn đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư 

và cổ đông; Nâng cao chất lượng đời sống của người lao động; Tăng cường quản trị nội bộ gia tăng tính minh bạch, 

hiệu quả trong mọi hoạt động kinh doanh.

Mục tiêu phát triển bền vững của Công ty

Chiến lược phát triển trung và dài hạn
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Rủi ro kinh tế
Các thông tin về môi trường kinh tế bao giờ cũng là cơ sở, là nguồn gốc của các hoạch định về chiến lược và kế hoạch 

kinh doanh của công ty. Theo kết quả số liệu từ Tổng cục thống kê, kinh tế Việt Nam kết thúc năm 2019 với nhiều con 

số ấn tượng, cụ thể tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt mức tăng trưởng bình quân 7,02%, cùng với mức lạm phát 

chỉ là 2,79%. Các chỉ số này đều vượt mức kỳ vọng mà Quốc hội đặt ra mục tiêu cho năm nay. Việc tăng trưởng này là 

một thành công rất lớn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại bởi căng thẳng từ 

cuộc chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam năm 2019 là cơ sở quan 

trọng để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Từ đó, giúp hoạt động kinh doanh của các doanh ng-

hiệp trong ngành bán lẻ hàng hóa phát triển. Tuy nhiên, tình hình kinh tế trong và ngoài nước luôn không cố định và 

biến động liên tục, tỷ giá không ổn định. Vì vậy, Công ty luôn coi trọng việc thu thập và theo dõi sát sao diễn biến thị 

trường kinh doanh, ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên kết qủa kinh doanh  nhằm kịp thời đưa ra các đối sách linh 

hoạt theo tình hình kinh tế, các biện pháp tài chính và dự phòng rủi ro hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra cho Công ty.

CÁC RỦI RO

Rủi ro pháp luật
Pháp luật là một yếu tố chi phối xuyên suốt quá trình hoạt động của tất cả doanh nghiệp, đặc biệt đối với các do-

anh nghiệp niêm yết như Camex. Một trong những hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là bán buôn xăng, 

dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng phải chịu sự điều chỉnh của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005; Và mới nhất là 

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, sửa đổi một số Điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính 

phủ về kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra Công ty cũng chịu sự ràng buộc pháp lý bởi các Luật và văn bản dưới Luật 

như Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Luật Lao Động, Luật Thuế,… Do vậy, để đảm bảo cho hoạt động kinh 

doanh được hiệu quả, hoạt động tuân theo các quy định pháp luật, cập nhật và xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh 

do sự thay đổi các Luật và văn bản dưới Luật trong tương lai, Ban Lãnh Đạo CMV chủ động cập nhật thông tin và 

linh hoạt điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp để tuân thủ theo tất cả các luật và qui định phù hợp.
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Đồng thời vừa là thách thức của công ty về đầu 

tư hạ tầng công nghệ để phát triển và cạnh tranh 

với các trang thương mại điện tử lớn của Việt Nam 

(Tiki, Lazada, Shopee,..) để giữ vững thị phần tại 

thị trường Tây Nam Bộ. 

Trong lĩnh vực xăng dầu, vị trí cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu của Công ty so với một số đối thủ cạnh 

tranh trên thị trường Cà Mau chưa được thuận lợi. 

Tuy nhiên, quy mô thị trường bán lẻ Cà Mau còn 

rất nhiều tiềm năng để khai thác, khi Cà Mau nằm 

trong vùng tứ giác đầu tư phát triển của Đồng 

bằng sông Cửu Long. Các dự án đầu tư lớn như 

cao tốc Cà Mau – Cần Thơ, cảng hàng không Cà 

Mau, quốc lộ 1A, khu công nghiệp Năm Căn … 

kéo theo nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng cao. 

Cà Mau là khu vực tiềm năng để phát triển thủy 

hải sản, phát triển nhà máy chế biến thủy sản. Do 

đó gia tăng nhu cầu sử dụng nhiên liệu cho ghe 

xuồng - đặc biệt là dầu DO. Ngoài ra, xăng dầu là 

mặt hàng thiết yếu hiện chưa có sản phẩm thay 

thế hoàn toàn nên lượng sản phẩm tiêu thụ không 

thay đổi nhiều kể cả khi có biến động về giá. Vì 

vậy, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của 

mình, Công ty tiếp tục tập trung vào 

thị trường Cà Mau, chú trọng phát 

triển mảng bán buôn, nâng 

cao thị phần bán lẻ bằng 

cách mở rộng hệ thống 

các cửa hàng, cây 

xăng mới.

Rủi ro đặc thù ngành
Đối với lĩnh vực bán lẻ bách hóa & điện máy: Là doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ, 

quản lý hàng tồn kho là vấn đề rất quan trọng. Đặc biệt, 

sản phẩm mà Công ty đang phân phối hiện nay chủ yếu 

là các thiết bị công nghệ. Đặc điểm của ngành hàng công 

nghệ là các nhà sản xuất thiết bị luôn chạy đua cải tiến và 

ra mắt sản phẩm mới hằng năm. Do đó, các hoạt động 

kinh doanh phân phối và bán lẻ của Công ty luôn chịu rủi 

ro từ việc giảm giá hàng tồn kho, chi phí lưu kho. Bên cạnh 

đó, lĩnh vực bách hóa còn chịu sự tác động trực tiếp theo 

mùa vụ, doanh thu và lợi nhuận có thể tăng đột biến trong 

các dịp cuối năm, lễ, Tết... Chính vì vậy, Công ty luôn có 

chính sách lưu trữ, phân bổ hàng tồn kho hợp lý, đưa ra 

các hình thức bán hàng, khuyến mãi, hoa hồng phù hợp 

nhằm đẩy mạnh hàng bán.

Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu: Hiện tại, phần 

lớn lượng xăng dầu của thị trường Việt Nam đến từ nguồn 

cung nhập khẩu, do đó biến động giá mặt hàng này sẽ tác 

động lớn đến lợi nhuận của Camex. Có hai yếu tố chính 

ảnh hưởng đến giá nhập khẩu xăng, dầu là giá thị trường 

và tỷ giá hối đoái. Giá thị trường thì phụ thuộc vào nguồn 

cung xăng, dầu trên thế giới chủ yếu đền từ ba nhà cung 

cấp lớn là Hoa Kỳ, Liên Bang Nga 

và Tổ chức các nước 

xuất khẩu dầu 

mỏ (OPEC). 

Rủi ro khác
Rủi ro từ thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực 

đến thu nhập khả dụng của người tiêu dùng trên 

địa bàn kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh ng-

hiệp tập trung hầu hết tại các tỉnh ven biển, với đặc 

điểm là vùng đất thấp, thường xuyên bị ngập nước 

và đón nhận nhiều cơn bão đổ bộ hàng năm. Bên 

cạnh đó, Công ty đa phần sử dụng đường thủy để 

vận chuyển hàng hóa, xăng dầu đến nơi tiêu thụ để 

tiết giảm chi phí nên việc thời tiết không thuận lợi 

cũng phần nào gây ảnh hưởng đến hoạt động của 

Công ty. Chính vì vậy, Công ty cũng có những biện 

pháp để khắc phục, giảm bớt rủi ro như mua bảo 

hiểm cho tài sản, hàng hóa... và đặc biệt nghiêm 

túc tuân thủ các công tác phòng chống bão của 

địa phương, thường xuyên cập nhật thông tin để 

kịp thời ứng phó do vậy đã giảm thiểu được tối đa 

những thiệt hại không mong muốn.

Rủi ro cạnh tranh
Một số Hiệp định thương mại tự do (FTA) quan trọng 

đã được triển khai như: Việt Nam – Hàn Quốc, Việt 

Nam – EU.  Đặc biệt, Hiệp định Đối tác toàn diện và 

tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính 

thức có hiệu lực vào ngày 14 tháng 01 năm 2019 tạo 

ra những tác động tích cực trong việc thúc đẩy đáng 

kể thương mại quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia 

khác trong khối. Theo đó, Việt Nam được đánh giá 

là một trong những thị trường bán lẻ năng động và 

hấp dẫn nhất trong khu vực Châu Á, các điều kiện để 

giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp bán lẻ nước 

ngoài vào Việt Nam đang dần được dỡ bỏ, gia tăng 

áp lực cạnh tranh trên thị trường. Đây vừa là cơ hội và 

là  thách thức mới cho Công ty.

Cụ thể, trong lĩnh vực bách hóa, công ty không 

những cạnh tranh trực tiếp với các nhà bán lẻ lớn 

trên thế giới đang tham gia vào thị trường Việt Nam 

mà còn cạnh tranh với các nhà phân phối trong nước 

như Coopmart, Bách hoá xanh, Trung tâm thương 

mại Vincom… 

Trong lĩnh vực kinh doanh điện máy, công ty cạnh 

tranh trực tiếp với sự thâm nhập của chuỗi Điện máy 

xanh, Siêu thị Điện máy Chợ Lớn tại địa bàn tỉnh 

Cà Mau. Để vượt qua tình trạng này, Công ty đã có 

những hành động cụ thể để cải thiện năng lực cạnh 

tranh của mình như mở rộng chi nhánh sang các 

tỉnh lân cận như Bạc Liêu, Sóc Trăng, khai thác tiềm 

năng của các tỉnh này. Nghiên cứu xây dựng một khu 

thương mại với tổ hợp các khu mua sắm, nhà sách, 

vui chơi giải trí,… Bên cạnh đó, thu nhập và đời sống 

của người dân trong khu vực ngày càng được cải 

thiện, nhu cầu tiêu dùng cũng tăng theo, đó là điều 

kiện tốt để phát triển thị trường bán lẻ.

Ngoài ra, hình thức kinh doanh thương mại điện tử 

đã và đang thay đổi hành vi tiêu dùng của người tiêu 

dùng, đây vừa là lợi thế công ty khi tiềm năng về độ 

phủ của hệ thống các cửa hàng, kho bãi, mạng lưới 

vận chuyển ở các tỉnh trung tâm và lân cận. 

Trong năm 2019, nhìn chung giá dầu được duy trì 

ở mức ổn định và có xu hướng rẻ hơn so với năm 

2018, điều này không làm ảnh hưởng quá lớn đến 

hoạt động của Camex.

Bên cạnh đó tỷ giá hối đoái cũng ảnh hưởng lớn 

đến giá đầu vào của sản phẩm, tuy nhiên năm 2019 

đồng VND có xu hướng ổn định, không biến động 

quá nhiều so với đồng USD. Nhìn chung năm qua, 

giá xăng dầu đầu vào thấp hơn so với cùng kỳ năm 

2018 và không ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh 

doanh của Công ty. Tuy vậy, Camex vẫn luôn theo 

sát tình hình cung ứng của thế giới và tỷ giá hối 

đoái để chủ động kịp thời đề ra phương án kinh 

doanh hiệu quả nhất, không để bị động trong mọi 

trường hợp.



     TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Doanh thu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2019/

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Năm 2018

Bán hàng bách hóa 3.025,48 64,97% 3.246,85 68.66% 107.32%

Bán hàng xăng dầu 1.315,81 28,26% 1.167 24.68% 88.69%

Khác 315,57 6,78% 314,93 6.66% 99.80%

Tổng cộng 4.656,85 100,00% 4.728,78 100.00% 101.55%

Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 vẫn được duy trì ổn định. Tổng doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 4.730 tỷ đồng, tăng trưởng 1,55% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, Doanh thu mảng bách hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất 69%, tiếp đến doanh thu mảng xăng dầu 

chiếm 24,7%, còn lại là doanh thu khác (điện máy, gas, cung cấp dịch vụ). 

Doanh thu Camex có sự sụt giảm ở mảng kinh doanh xăng dầu từ 1.316 tỷ (2018) xuống 1.167 tỷ (2019), 

thay đổi 11,31% so với cùng kỳ năm 2018, bởi vì chính sách điều chỉnh liên tục giá xăng dầu trong nước để 

thích ứng với tình hình biến động địa chính trị ở các quốc gia xuất khẩu dầu gây khó khăn cho việc nhập 

nguyên liệu, và giá nguyên liệu đầu vào biến động mạnh. Đồng thời, tình hình bán lẻ xăng dầu đang cạnh 

tranh khốc liệt tại các địa phương với sự thâm nhập mạnh mẽ của các công ty xăng dầu lớn như PVOil, Petro-

limex,… làm cho sản lượng tiêu thụ  xăng dầu của công ty giảm 8,21% so với  năm 2018. 

Ở mảng doanh thu khác duy trì mức doanh thu gần 315 tỷ đồng, không thay đổi so với cùng kỳ năm 2018. 

Bên cạnh đó, tăng trưởng doanh thu ấn tượng ở mảng bách hoá từ 3.015 tỷ (2018) lên 3.247 tỷ (2019) hơn 

7% so với cùng kỳ, góp phần vào tăng trưởng doanh thu thuần của tập đoàn.

Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất) Cơ cấu lợi nhuận gộp (Hợp nhất)

Lợi nhuận gộp
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2019/

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Năm 2018

Bán hàng bách hóa 99,89 54,22% 104,98 58,42% 105,1%

Bán hàng xăng dầu  60,63 32,91% 50,10 27,88% 82,64%

Khác 23,70 12,87% 24,61 13,69% 103,83%

Tổng cộng 184,22 100.00% 179,7 100.00% 97,54%

Trong năm, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ giảm nhẹ 2% so với năm 2018 Công ty vẫn duy trì 

năng suất lợi nhuận từ tăng trưởng doanh thu từ mảng 

bách hóa tăng 7,32%, kiểm soát tốt chất lượng hàng hoá 

giúp cho các khoản giảm trừ doanh thu do hàng bán 

bị trả lại giảm mạnh 53,6%. Trong khi đó, doanh thu từ 

mảng xăng dầu sụt giảm 11% làm cho lợi nhuận gộp ở 

mảng này giảm hơn 17%. Điều này làm cho lợi nhuận 

gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm nhẹ so với 

cùng kỳ năm trước

Đơn vị tính: tỷ đồng
Đơn vị tính: tỷ đồng
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 BÀ NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH - TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày sinh   01/12/1956

Nơi sinh   Xã Trần Hợi – Huyện Trần Văn Thời – Tỉnh Cà Mau

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế - Khoa Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác 

• 06/1975 – 08/1978 Công tác tại UBND thị xã Cà Mau và Phòng Thống kê- Kế hoạch thị xã Cà Mau

• 08/1978 – 11/1982 Chuyển về Cửa hàng bách hóa tổng hợp thị xã Cà Mau làm kế toán trưởng cửa hàng

• 11/1982 - 2007  Thành lập Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Cà Mau (nay là Công ty cổ phần   

   Thương nghiệp Cà Mau) giữ các chức vụ: Kế toán trưởng, Phó phòng Kế toán,   

   Trưởng  phòng Kế hoạch, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty

• 28/11/2007 - 05/05/2018 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thương nghiệp  

    Tổng hợp Cà Mau

• 05/05/2018 - Nay Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tại Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Cà Mau

Chức vụ hiện nay tại Công ty:  Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:  Chủ tịch HĐQT CTCP In Bạc Liêu; Ủy viên HĐQT CTCP Cà phê PETEC

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  431.613 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

STT Quan hệ Họ và tên Số cổ phiếu sở hữu

1 Chồng Nguyễn Văn Hậu 374.465

2 Em ruột Nguyễn Thị Việt Ngọc 103.824

3 Em ruột Nguyễn Việt Phượng 7.916

Danh sách Ban Điều Hành

Lý lịch Ban Điều hành

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở 
hữu (*) Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Thị Việt Ánh Tổng Giám đốc 431.613 3,57%

2 Lưu Hoàng Thống Phó Tổng Giám đốc 4.967 0,04%

3 Nguyễn Thị Việt Ngọc Phó Tổng Giám đốc 103.824 0,86%

4 Phù Chí Anh Phó Tổng Giám đốc kiêm 
Kế Toán trưởng 92.269 0,76%

TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

(*) Tính tại thời điểm 31/12/2019

 BÀ NGUYỄN THỊ VIỆT NGỌC - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày sinh   19/05/1971

Nơi sinh    Thị xã Cà Mau, Tỉnh Minh Hải

Trình độ chuyên môn Đại học Thương Mại

Quá trình công tác

• 06/1994 – 03/1998:  Nhân viên Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 04/1998 – 11/2002:  Kế toán Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau.

• 12/2002 – 11/2004:  Phó Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau.

• 12/2004 – 06/2008:  Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh thuộc CTCP Thương nghiệp Cà Mau

• 07/2008 – 12/2009:  Trưởng Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh

• 01/2010 - Nay:   Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương nghiệp Cà Mau.

Chức vụ hiện nay tại Công ty:   Phó Tổng Giám đốc

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  103.824 cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

STT Quan hệ Họ và tên Số cổ phiếu sở hữu

1 Chị ruột Nguyễn Thị Việt Ánh 431.613

2 Chị ruột Nguyễn Thị Việt Phượng 7.916
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ÔNG PHÙ CHÍ ANH - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM TRƯỞNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày sinh    23/08/1974

Nơi sinh    TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn  Đại học Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác 
• 02/1998 – 12/2001 Kế toán Công ty Thương nghiệp Cà Mau
• 01/2002 – 01/2007 Phó phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty Thương nghiệp Cà Mau.
• 02/2007 – 11/2007: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty Thương nghiệp   

    Cà Mau
• 12/2007 – 12/2012: Kế toán trưởng CTCP Thương nghiệp Cà Mau.
• 02/01/2013 – Nay: Phó Tổng giám đốc CTCP Thương nghiệp Cà Mau, kiêm kế toán trưởng từ ngày  

    07/09/2016.

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế Toán Trưởng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 92.269 cổ phần 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

STT Quan hệ Họ và tên Số cổ phiếu sở hữu

1 Vợ Quách Duy Tâm 6.502

ÔNG LƯU HOÀNG THỐNG - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ

Ngày sinh   22/12/1976

Nơi sinh   Xã Tân Đức,Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác 
• 10/1998 - 02/1999 Kế toán Phòng Kinh tế Kỹ thuật thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau
• 03/1999 - 06/1999 Kế toán Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau
• 07/1999 - 03/2000 Kế toán Cửa hàng Điện Máy Cà Mau thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau
• 04/2000 - 03/2003 Cửa hàng phó Cửa hàng Điện Máy Bạc Liêu thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau
• 04/2003 - 06/2006 Cửa hàng trưởng Cửa hàng Công nghệ thực phẩm Trà Kha thuộc Công ty Thương  

     nghiệp Cà Mau
• 07/2006 - 12/2006 Kế toán Phòng Tài chính Kế toán Tin học thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau
• 01/2007 - 8/2007 Phụ trách tổng kho bách hóa thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau
• 9/2007 - 12/2009 Cửa hàng trưởng Cửa hàng Chuyên doanh thuốc lá BAT thuộc Công ty Thương  

   nghiệp Cà Mau
• 01/2010 - 03/2013 Trưởng phòng HCNS thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau
• 04/2013 - 11/2014 Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau
• 12/2014 - 03/2015 Chủ tịch Công đoàn NK 2012 – 2017 thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau
    Nhân viên Phòng HCNS thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau
• 04/2015 – 12/2016 Phó phòng HCNS thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau
• 01/2016 - 04/2019 Trưởng phòng HCNS thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau
• 4/2019 đến nay Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng HC-NS

Chức vụ hiện nay tại Công ty:   Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng HC-NS

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  4.967 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:  Không

Lý lịch Ban Điều hành

Danh sách thay đổi thành viên Ban Điều Hành 2019

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 
nhiệm

1  Thái Trường An Phó Tổng Giám đốc 4/5/2013 2/5/2019

2  Lưu Hoàng Thống Phó Tổng Giám đốc 2/5/2019

Lý lịch Ban Điều hành (tiếp theo)
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Đơn vị tính: đồng

STT Tính chất phân loại
Số lượng

Tỷ lệ
(người)

A Theo trình độ 629 100,00%

1 Đại học, Cao đẳng 134 21,30%

2 Trung cấp 74 11,77%

3 Công nhân kỹ thuật 6 0,95%

4 Lao động phổ thông 415 65,98%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 629 100,00%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 194 30,84%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 435 69,16%

C Theo giới tính 629 100,00%

1 Nam 487 77,42%

2 Nữ 142 22,58%

Số lượng cán bộ công nhân viên

Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Tổng số lượng người lao 
động (người) 654 657 647 629

Thu nhập bình 
quân(đồng/người/tháng)  7.200.000  7.100.000  8.300.000  8.000.000 

Biểu đồ Cơ cấu lao động
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Mua sắm phương tiện vận tải  với 
dự toán 1,665.71 triệu đồng

Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện để các 

CBCNV tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, 

đào tạo nội bộ để trau dồi khả năng tiếp thị, 

marketing hướng đến giá trị cốt lõi là cung cấp 

dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng được phục 

vụ đa phần cho mảng kinh doanh bán hàng của 

Công ty.

Công ty luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp và phổ biến đến từng cán bộ công nhân 

viên, người lao động của Công ty. Công ty luôn 

quan tâm nâng cao ý thức “Văn minh, văn hóa 

thương nghiệp” tạo nên một nét riêng mang dấu 

ấn Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau qua 

xây dựng nội quy, quy chế, phong cách thái độ 

phục vụ, ứng xử giao tiếp cả trong nội bộ cũng 

như các đối tác, khách hàng với môi trường thân 

thiện tôn trọng và đoàn kết.

Đồng thời, ưu tiên hàng đầu của Công ty luôn là 

đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, gắn kết 

các nhân viên của Công ty. 

Chính sách Nhân sự

Nguồn nhân lực luôn là yếu tố then chốt trong sự thành công của doanh nghiệp.  Nhận  thức  sâu sắc về 
tầm quan trọng đó, Ban lãnh đạo CMV đã luôn dành sự quan tâm nhằm phát triển đội ngũ nhân sự của 
doanh nghiệp.

Chủ trương về chính sách phúc lợi của Công ty linh 

hoạt theo từng thời kỳ phát triển, luôn đảm bảo tính 

rõ ràng, minh bạch và tưởng thưởng xứng đáng, 

nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của người 

lao động, từ đó tăng năng suất và lợi nhuận cho 

Công ty:

• Chính sách trả lương thưởng luôn được thực 

hiện đúng và đầy đủ theo Các chính sách của 

Nhà nước quy định đối với người lao động như: 

Ký kết hợp đồng lao động; tham gia BHXH, 

BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ; giải quyết chế 

độ thai sản, ốm đau, khám sức khoẻ định kỳ. 

Chính sách luôn được cập nhật và điều chỉnh 

kịp thời cho phù hợp với hoạt động thực tiễn 

của Công ty.

• Công ty luôn đồng hành và lắng nghe những 

nguyện vọng của Nhân viên ở tất cả các cấp; 

phối hợp với công đoàn giải quyết cho công 

nhân viên có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi 

suất thấp để làm kinh tế phụ gia đình và sửa 

chữa nhà góp phần hỗ trợ nhân viên vượt qua 

khó khăn an tâm công tác.

• Chế độ thưởng tháng lương thứ 13; thưởng 

nhân các dịp lễ, tết; thưởng tăng ca; thưởng 

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thưởng đột xuất; 

thường xuyên tổ chức hoạt động thể thao, văn 

nghệ nhân dịp các ngày Lễ lớn và tổ chức tham 

quan du lịch trong và ngoài nước cho cán bộ 

công nhân viên tại Công ty nhằm khuyến khích 

tinh thần làm việc hăng hái của nhân viên.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN DỰ ÁN

2

3

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ Về đào tạo

Môi trường công việc

Mua sắm máy móc thiết bị  với dự 
toán 565.2 triệu đồng

1Tổng kho Công nghệ thực phẩm Trà 
Kha với dự toán 3,104.86 triệu đồng
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TỶ VND 
Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty vẫn 
duy trì ổn định. Doanh thu thuần năm 2019 đạt 
4.729 tỷ đồng tăng 1,55% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Do giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng 
cao so với doanh thu thuần (96%) nên biên 
lợi nhuận gộp không cao. Năm vừa qua, các 
chi phí bán hàng và chi phí tài chính tăng cao 
phần nào ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận. 
Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 18,35 tỷ 
đồng đạt 82,32% so với cùng kỳ năm 2018.

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần  1,12 1,11

Hệ số thanh toán nhanh Lần  0,48 0,41

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 74,71 75,19

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 295,39 302,99

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng  13,16 10,79

Vòng quay tổng tài sản Vòng  6,74 30,64

Vòng quay khoản phải trả Vòng  10,25 12,57

Vòng quay khoản phải thu Vòng  31,08 6,55

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,48 0,39

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 12,61 10,14

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 3,23 2,54

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/ Doanh thu thuần % 0,04 -

STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 2019/2018 (YoY)

1 Tổng giá trị tài sản 711.252 733.419 103.12%

2 Doanh thu thuần  4.656.770 4.728.777 101.55%

3 Lợi nhuận từ HDKD 1.862 -1.655 -

4 Lợi nhuận khác 29.044 27.879 95.99%

5 Lợi nhuận trước thuế 30.906 26.224 84.85%

6 Lợi nhuận sau thuế 22.316 18.35 82.23%

Đơn vị tính: triệu đồng

 Với sự cạnh tranh của các cây xăng tư nhân mở trên địa 
bàn và các đối thủ nỗ lực không ngừng lớn mạnh tranh 
giành thị phần ở hoạt động kinh doanh bách hóa như 
Bách Hóa Xanh, Điện Máy Chợ Lớn, Điện Máy Xanh, 
Trung tâm thương mại Vincom… đã làm ảnh hưởng 
không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. Tuy mức lợi nhuận sụt giảm nhưng Công ty 
vẫn duy trì mức cổ tức là 15% đã cam kết theo đúng 
với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2019 đề ra.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Hợp nhất)

(Nguồn: BCTC Hợp nhất 2019)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.729 
DOANH THU THUẦN HỢP NHẤP NĂM 2019

18,35 
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT NĂM 2019



35 36

Chỉ tiêu Khả năng thanh toán.

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán không có 

nhiều biến động. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn 

hạn giảm từ 1,12 xuống 1,11 lần và hệ số thanh 

toán nhanh giảm từ 0,48 lên 0,41 lần. Điều này 

thể hiện, khả năng thanh toán trong ngắn hạn 

của Công ty vẫn được đảm bảo. Năm nay, công 

ty nâng lượng hàng tồn kho tăng 13% để đáp 

ứng nhu cầu dự trữ hàng cho hoạt động kinh 

doanh bán lẻ, chính vì thế tạo ra sự chênh lệch 

giữa hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh 

toán nhanh. Khả năng thanh khoản của công ty 

vẫn được đảm bảo và duy trì tốt trong tình hình 

kinh doanh năm 2019.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn vẫn được duy trì ổn định. Hệ số nợ trên 

tổng tài sản tăng nhẹ từ 74,7% lên 75,2 %. Hệ số nợ 

trên vốn chủ sở hữu tăng 295,4% lên 303%. Trong 

đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng 52,4% trong tổng 

tài sản, trong khi chỉ số Nợ phải trả người bán/

Hàng tồn kho là 55%. Từ đó có thể thấy rằng một 

phần đáng kể hàng tồn kho của Công ty được tài 

trợ bởi tín dụng của các nhà cung cấp, nâng cao vị 

thế mua hàng đối với các nhà cung cấp. Ngoài ra, 

trong năm 2019, Công ty đã tăng nợ dài hạn để bổ 

sung vốn lưu động cho công việc kinh doanh.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Trong năm, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

của Công ty tiếp tục duy trì tương đối ổn định. 

Vòng quay hàng tồn kho năm 2019 giảm từ 13,16 

xuống 12,57 vòng, điều này phù hợp với chiến 

lược kinh doanh thận trọng của công ty nhằm 

tăng dự trữ tồn kho trước tình hình lạm phát gia 

tăng, và triển khai chính sách bán hàng hiệu quả 

giúp duy trì lượng hàng dự trữ trong kho bình 

quân khoảng 29 ngày. Bên cạnh đó, vòng quay 

các khoản phải trả tăng nhẹ từ 10,29 lên 10,79 

vòng tương ứng với thời hạn phải trả bình quân 

của công ty khoảng 34 ngày, duy trì sự tín nhiệm 

cao của các nhà cung cấp đối với Công ty.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Khả năng sinh lợi của Công ty trong năm 2019 

có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2018. Vì lợi 

nhuận sau thuế của Công ty đạt 18,35 tỷ đồng 

giảm 17% so với năm trước. Nguyên nhân do chi 

phí bán hàng và chi phí tài chính cũng tăng mạnh 

khiến cho lợi nhuận của Công ty bị giảm sút, và 

sự sụt giảm doanh thu ở mảng kinh doanh xăng 

dầu trọng yếu của công ty, vì biến động của các 

yếu tố vĩ mô và cạnh tranh ngành gay gắt. Nhìn 

chung, công ty vẫn duy trì được tỷ suất sinh lời 

bám sát theo kế hoạch kinh doanh đề ra. 
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Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12.103.912 cổ phiếu

• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.103.912 cổ phiếu

• Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Cơ cấu cổ đông

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL

I Cổ đông trong nước 548 12.079.450 99,80%

1 Cổ đông nhà nước 1 2.936.024 24,26%

2 Cổ đông tổ chức 17 6.702.024 53,37%

3 Cổ đông cá nhân 530 2.441.322 20,17%

II Cổ đông nước ngoài 6 24.462 0,20%

1 Cá nhân 4 6.152 0,05%

2 Tổ chức 2 18.21 0,15%

III Cổ phiếu quỹ - - -

Tổng cộng 555 12.103.912 100,00%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 
CỦA CHỦ SỞ HỮU

Thông tin cổ phiếu
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Nguyên vật liệu đầu vào của Công ty được cung cấp 

bởi các doanh nghiệp có uy tín và được kiểm soát 

về chất lượng. Công ty luôn tuyển chọn những nhà 

cung cấp có uy tín trên thị trường, thường xuyên 

kiểm tra quá trình lưu kho, bảo quản nguyên vật liệu 

nhằm giao đến tay khách hàng những sản phẩm có 

chất lượng tốt nhất. Suốt chặn đường dài hoạt động, 

Công ty đã tạo được mối quan hệ tốt với nhiều nhà 

cung cấp lớn, qua đó có nhiều sự lựa chọn trong 

việc mua được nguồn nguyên vật liệu có chất lượng 

tốt và giá cả hợp lý. 

Hiện tại công ty đang lên kế hoạch sử dụng bao 

bì sinh học tự huỷ nhằm góp phần đóng góp 

vào việc giảm thiểu tác động của bao bì ni-lông 

đến môi trường sống. Công ty luôn tuân thủ và 

cập nhật các văn bản pháp luật liên quan về 

môi trường, thực hiện theo hướng dẫn của cơ 

quan quản lý môi trường, liên tục đánh giá sự 

ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Ngoài 

ra, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

của Cán bộ công nhân viên, Công ty tổ chức 

các buổi tuyên truyền và đưa vào các chương 

trình đào tạo, diễn tập ứng phó với rủi ro như 

hỏa hoạn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của 

Phòng cháy chữa cháy.

Ý thức được sự quan trọng của năng lượng điện ảnh 

hưởng ở tầm vi mô của từng doanh nghiệp Công ty 

vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nâng cao ý thức tiết 

kiệm năng lượng tại khối văn phòng và hệ thống cửa 

hàng trên toàn địa bàn bằng các biện pháp sau:

• Thay các thiết bị điện cũ kỹ, cải tiến hệ thống 

chiếu sáng bằng cách sử dụng các thiết bị tiết 

kiệm năng lượng và thân thiện môi trường: đèn 

compact, thiết bị cảm ứng bật tắt tự động. Việc 

làm này đã giúp tiết kiệm được 70% lượng điện 

năng tiêu thụ.

• Tuyên truyền, nhắc nhở nhân sự nội bộ, người lao 

động thực hiệ ncác hành động tiết kiệm điện như: 

tắt đèn, quạt khi ra ngoài, khi không cần thiết sử 

dụng; quy định giờ giấc sử dụng máy điều hoà và 

bật ở nhiệt độ cao hơn 25°C,

• Hưởng ứng giờ Trái Đất.

Trước thay đổi khó lường của thời tiết và ảnh hưởng nặng 

nề do biến đổi khí hậu, thời gian gần đây, Đồng bằng 

Sông Cửu Long đã luôn phải đối mặt với tình trạng khô 

hạn và mặn xâm nhập cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời 

sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của 

nhiều doanh nghiệp trong khu vực. Camex luôn nhận thức 

được rằng nguồn nước là tài nguyên vô giá nhưng không 

phải vô tận, vì vậy mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp phải 

biết sử dụng hợp lý nhằm bảo vệ nguồn nước không bị 

cạn kiệt và còn giúp bảo vệ môi trường. Trong năm 2019, 

lượng nước tiêu thụ tại Công ty luôn được kiểm soát khá 

chặt chẽ, sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước như đầu vòi 

sen có dòng chảy chậm, vòi rửa với cơ chế ngắt tự động. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn khuyến khích nhân viên 

tiết kiệm nước vì lợi ích chung của cộng đồng.

Đối với người lao động, Công ty luôn coi người lao động là 

tài sản lớn nhất của mình, chăm lo cuộc sống vật chất và tinh 

thần cho người lao động, bảo đảm cho người lao động không 

chỉ tái sản xuất sức lao động, mà còn được nâng cao trình độ 

chuyên môn, chăm lo sức khỏe. Ban Lãnh đạo Camex luôn 

đồng hành và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân 

viên ở tất cả các cấp, các bộ phận nhằm tháo gỡ những vướng 

mắc, kịp thời hỗ trợ, kêu gọi giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn.

Bên cạnh đó, Công ty luôn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp 

thuế và các khoản bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên Công ty. 

Hằng năm, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục điều chỉnh 

chính sách tiền lương, thưởng cho phù hợp với điều kiện đặc 

thù hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở chế độ chính 

sách của Nhà nước quy định và theo nguyên tắc làm việc gì, 

chức vụ gì hưởng lương theo công việc/chức vụ đó.

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG & CỘNG ĐỒNG

Đối với thị trường và người tiêu dùng, Camex 

luôn đảm bảo chữ “tín”, bảo đảm chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ, thực hiện đúng các tiêu chuẩn 

chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, thực hiện các 

cam kết dịch vụ sau khi bán như đã bảo đảm 

với khách hàng, không quảng cáo quá sự thật. 

Đối với xã hội, Công ty tổ chức các hoạt động 

thiện nguyện, hoạt động nhân đạo, gây quỹ 

nhằm giúp cho tương lai địa phương ngày một 

tốt đẹp hơn như: xây dựng nhà tình thương, 

trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu 

học, tặng quà và hỗ trợ các gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Tiêu thụ năng lượng

Tiêu thụ nước
Chính sách liên quan 
đến người lao động

Báo cáo liên quan đến 
trách nhiệm với cộng 
đồng địa phương

Tuân thủ pháp luật về 
bảo vệ môi trường



       BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH 
SÁCH, QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY
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STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019 %2019/ 
KH2019

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 121 121 100

2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 4.8 4.729 98,52

3 Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 30 26,22  87,41

4  Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 24  18,35 76,46

5 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số Tỷ đồng -  1,78 -

6 Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ Tỷ đồng - 2,58 -

7 Cổ tức % 15,00% 15,00% -

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (Hợp nhất)ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết thúc năm 2019, với sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành và người lao động Công ty cùng với sự tín nhiệm 

của Quý cổ đông, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tiếp tục cơ bản hoàn thành 93% các chỉ tiêu so với kế 

hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra ngày 04/05/2019 với bối cảnh kinh doanh như sau:

• Sự bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng trên toàn cầu đã gây ra suy thoái kinh ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta 

ở thị trường bất động sản, chứng khoán, xăng dầu, vàng,…

• Lãi suất ngân hàng siết chặt, tiếp cận vốn đối với các ngân hàng khá khó khăn. Vì thế, tình hình chiếm dụng vốn 

giữa các doanh nghiệp có xu hướng gia tăng, công ty nên tập trung cao công tác quản trị, giảm dần bán hàng trả 

chậm thời gian dài và đa dạng hoá chiến lược đầu tư  để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh. 

• Theo đề xuất bổ sung của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương Quyết định cắt giảm các điều kiện 

đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu đã gia tăng áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ này, cộng thêm giá 

xăng dầu, gaz thế giới biến động liên tục theo tình hình địa chính trị toàn cầu; chương trình lộ hóa nông thôn, 

các cây xăng ở vùng sông nước giảm sản lượng, thậm chí đóng cửa dẫn đến hiệu quả kinh doanh xăng dầu năm 

2019 rất thấp không đạt kế hoạch.

• Nhiều Doanh nghiệp thủy hải sản gặp khó khăn, phá sản, diện tích nuôi trồng thu hẹp, khai thác xa bờ, mua bán 

xăng dầu ở các hải phận quốc tế gia tăng. 

• Sự gia nhập vào hệ thống bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp lớn ngày càng tăng như PV Oil, Petrolimex; sự 

cùng hiện diện của tất cả các đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu tại thị trường Cà Mau, tạo nên sự cạnh 

tranh khốc liệt về mọi mặt .

• Riêng thị trường bách hóa tổng hợp sự cạnh tranh càng dữ dội hơn. Với sự có mặt đại trà các doanh nghiệp bán 

lẻ lớn như Coop-mart, Vinmart, Điện máy Nguyễn Kim, Chợ lớn và sự phát triển ồ ạt của Điện máy Xanh có mặt 

rộng khắp các vùng thành thị và nông thôn.

• Đối các nhà cung cấp khi có thị trường ổn định và sản phẩm được người tiêu dùng tín nhiệm, doanh thu tăng dần 

thì chính sách và cơ chế kinh doanh tiếp tục giảm chiết khấu, hoa hồng. Cùng với một số sản phẩm không đáp 

ứng sở thích, thị hiếu của người tiêu dùng, không cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại dẫn đến tồn kho cao, dư 

nợ ngân hàng cao, sản lượng doanh thu sụt giảm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh từ năm 2018 đến nay. 

• Các khoản chi phí tiếp tục tăng cao chi chính sách đất đai, tiền thuê nhà (các tỉnh mới mở Sóc Trăng, Hậu Giang, 

Đồng Tháp) tiền lương, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, điện nước, bốc 

xếp, sửa chữa,vv...

• Về công tác tổ chức nhân sự vẫn tiếp tục thiếu trầm trọng lao động từ giản đơn đến phức tạp. Dù chính sách thu 

hút và đãi ngộ người lao động tương đối tốt, nhưng với điều kiện đặc thù của đơn vị rất ít người đáp ứng được 

áp lực của công việc để gắn bó lâu dài.
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Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 TH 2019/ 
TH 2018

Tỷ trọng năm 
2018

Tỷ trọng năm 
2019

Nợ ngắn hạn 531.366 549,877 103.48% 100.00% 99.72%

Nợ dài hạn  - 1,550 0,00% 0.00% 0.28%

Tổng nợ phải trả 531.366 551,427 103.78% 100% 100%

Tình hình nợ phải trả
Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng nợ phải trả tăng 3,78% so với cùng 

kỳ năm 2018.  Năm nay Công ty bổ sung 

1,55 tỷ đồng Nợ phải trả dài hạn, nợ phải trả 

ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng gần như tuyệt 

đối trong cơ cấu nợ phải trả là  99,72%. Vì 

vậy, những biến động của nợ ngắn hạn sẽ 

Quyết định đến giá trị tổng nợ. Cụ thể, nợ 

ngắn hạn đạt 550 tỷ đồng, tăng 3,5% so 

với năm trước. Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, 

hai khoản mục chiếm tỷ trọng trên 90% 

bao gồm Vay ngắn hạn từ các ngân hàng 

thương mại cổ phần nhằm bổ sung vốn lưu 

động của Công ty và Các khoản tín dụng 

của nhà cung cấp.cũng nỗ lực trả các khoản 

nợ trong năm.

Tình hình tài sản năm 2019 (Hợp nhất)

Trong năm, tình hình tài sản không có nhiều biến 

động so với năm 2018. Giá trị tổng tài sản đạt 733,4 

tỷ đồng, tăng nhẹ 3,12% so với cùng kỳ năm trước. 

Cơ cấu tài sản cũng không có nhiều sự thay đổi, 

tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu 

tổng tài sản 83,3%, 16,7% còn lại là tài sản dài hạn. 

Cụ thể, tài sản ngắn hạn đạt 611,2 tỷ đồng, tăng 

nhẹ 2,3% so với năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu 

từ việc tăng trưởng 13% lượng hàng tồn kho tương 

đương 44,5 tỷ đồng, đồng thời sụt giảm 35% lượng 

tiền mặt và các khoản tương đương tiền trị giá 32 

tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng 7,24% và đạt giá trị 

122,25 tỷ đồng. Tài sản dài hạn của Công ty chủ 

yếu là tài sản cố định hữu hình và vô hình. Cụ thể tại 

ngày 31/12/2019 như sau:

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 TH 2019/ TH 
2018

Tỷ trọng năm 
2018

Tỷ trọng năm 
2019

Tài sản ngắn hạn 597.258 611,171 102,33% 83,97% 83,33%

Tài sản dài hạn 113.994 122,248 107,24% 16,03% 16,67%

Tổng tài sản 711.252 733,419 103,12% 100,00% 100,00%

Đơn vị tính: triệu đồng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ Nguyên giá

Nhà cửa, vật kiến trúc  82.732.426.077  42.851.245.573 51,79%

Máy móc thiết bị  35.528.680.105  7.907.912.899 22,26%

Phương tiện vận tải  35.468.872.662  14.960.685.084 42,18%

Thiết bị, dụng cụ quản lý  748.494.938  145.084.358 19,38%

TSCĐ khác  584.077.098  34.385.000 5,89%

Cộng  155.062.550.880  65.899.312.914 42,50%

Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ Nguyên giá

Quyền sử dụng đất 36.299.745.183 35.593.116.857 98,05%

Phần mềm máy vi tính 849.221.480 - 0,00%

Cộng 37.148.966.663 35.593.116.857 95,81%
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Đặc thù kinh doanh trong ngành Bán lẻ của Công ty 

với đa dạng các loại hình sản phẩm: Xăng dầu, gas, 

nhớt; Bách hóa; Điện máy và Các hàng hóa dịch vụ 

khác. Hệ thống ngành hàng tập trung chủ yếu tại 

địa bàn tỉnh Cà Mau và phân tán ngoài tỉnh Cà Mau: 

Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng 

Tháp, TP. Hồ Chí Minh. Tận dụng triệt để đặc trưng 

vận chuyển bằng đường thủy và mạng lưới giao 

thông đường bộ sôi động của vùng Tây Nam bộ, 

công ty ngày càng đa dạng các phương bán hàng 

phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng: 

Bán hàng tự chọn, bán hàng trả góp, bán buôn, bán 

buôn lẻ, bán lẻ… Xây dựng hệ thống cửa hàng, kho 

bãi liên kết chặt chẽ, tăng cường độ phủ rộng rãi. 

Các yếu tố trọng yếu đó là thế mạnh tạo nên thương 

hiệu Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Công tác quản lý tài chính
Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 

ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tiếp tục cập nhật 

và hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc, quy 

chế trả lương, trả thưởng, quy định chức năng 

nhiệm vụ, trách nhiệm của từng người, từng vị trí 

theo từng loại hình trong các lĩnh vực khác nhau 

cho phù hợp với từng thời điểm, từng giai đoạn 

kinh doanh với môi trường phức tạp nhiều thành 

phần cạnh tranh khốc liệt, nên phương châm của 

Hội đồng quản trị xác định từng bước đi thận 

trọng nhằm mục tiêu “Chậm nhưng vững chắc”. 

Hiện nay, tình hình cạnh tranh khốc liệt từ xăng 

dầu, bách hóa đến điện máy,… làm cho hiệu quả 

kinh doanh không cao, chi phí quản lý ngày càng 

tăng, khó khăn chồng chất khó khăn, lợi nhuận 

giảm. Để có sự ổn định và cân bằng trong chiến 

lược, quản trị tốt trong kinh doanh, Công ty đã xác 

định và tiếp tục kinh doanh đa ngành, đa nghề, 

đa phương thức và tăng dần tỷ trọng hàng bách 

hóa, xác định thoái vốn tại các cửa hàng kinh do-

anh chưa hiệu quả để tập trung tìm kiếm mở 

rộng quy mô cửa hàng tại các khu vực tiềm năng.

Tái cấu trúc toàn diện: chiến lược kinh doanh, nhân 

sự, phương tiện, công cụ… Điều chỉnh giảm chi phí 

trên cơ sở định mức chi phí hợp lý, sắp xếp phân 

bổ tuyến theo từng khu vực của từng cửa hàng để 

đoạn đường giao hàng ngắn nhất, các phương tiện 

đảm bảo đủ tải, giao hàng tay ba không qua kho. 

Quy định và điều chỉnh phù hợp chi phí công tác, 

nhiên liệu của phương tiện, công cụ phục vụ kinh 

doanh trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả nhất, 

đồng thời luôn cập nhật và tuân thủ các chuẩn mực 

kế toán Việt Nam, các quy định hướng dẫn hiện 

hành, đảm bảo việc hạch toán số liệu luôn trung 

thực, đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, chính xác, kịp thời.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Công tác quản lý sản xuất kinh doanh
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Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 
(Hợp nhất)

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 
2020

Vốn điều lệ Tỷ đồng 121

Doanh thu thuần Tỷ đồng 4.6

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 24

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 17,5

Tỉ lệ cổ tức % 10

Một số chỉ tiêu cơ bản

STT Ngành 
hàng

Đơn vị 
tính

Thực hiện 
2019

Kế hoạch 
2020

 KH 2020/ TH 
2019

1 Xăng dầu m3 69.792 66.3 95,00

2 Gaz Tấn 6.81 6.2 91,00

3 Bách hóa Tỷ đồng 3.246 3.41 105,00

Kế hoạch đầu tư

Dự kiến trong năm 2019, Công ty triển khai đầu tư và mở rộng các dự án. Trong đó cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

STT Hạng mục đầu tư Tổng mức đầu tư 
(triệu đồng)

1

Tổng kho Bách hóa- Cửa hàng Xăng dầu Năm Căn

14.981

• Diện tích: 12.250 m2

• Thực hiện giai đoạn 1: 2.200 m2 kho, 2.000 m 
đường bộ:

San lấp mặt bằng: 600 triệu đồng

Dự toán tổng kho: 3.960 triệu đồng

Dự toán đường nội bộ: 980 triệu đồng

2

Kho chứa hàng tại Trà Kha tại Khu Công Nghiệp Trà 
Kha, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

3.2• Diện tích: 1.320 m2, đường nội bộ: 500 m2
• Giá trị dự toán: 3.200 triệu đồng

3

Kho chứa hàng tại Hộ Phòng. Thị xã Giá Rai, tỉnh 
Bạc Liêu

700• Diện tích: 333 m2

• Giá trị dự toán: 700 triệu đồng

TẤN6.2 
TỔNG SẢN LƯỢNG GAZ NĂM 2020

M3 66.3 
TỔNG SẢN LƯỢNG XĂNG DẦU NĂM 2020

TỶ VND
3.246 

TỔNG DOANH THU NGÀNH BÁCH HOÁ 
NĂM 2020
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Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường
Công ty luôn ý thức về việc tác động đến môi trường xung quanh. Ban lãnh đạo Công ty tích cực tuyên truyền, 

phổ biến với toàn thể nhân viên công ty và luôn cam kết thực hiện:

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với 
cộng đồng địa phương
Trong năm 2019, Công ty đã có những hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển của địa phương cụ thể như 

sau:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM  VỀ 
MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI CÔNG TY • Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, 

kết hợp cùng Công đoàn cơ sở công ty tổ chức 

thành công Hội nghị người lao động hằng năm 

(Ngày 04/5/2019)

• Chính sách trả lương thưởng luôn được cập nhật và 

điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với hoạt động thực 

tiễn của công ty 

• Tiếp tục duy trì và điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho người 

lao động cho phù hợp với điều kiện thực tế của công 

ty như: Tặng quà sinh nhật trị giá 1.000.000đ/đoàn 

viên, hiếu hỷ 1.000.000đ/đoàn viên, chưa đoàn viên 

công đoàn 500.000đ/trường hợp; thăm hỏi, chia sẻ 

khi người lao động ốm đau, bệnh tật; tổng số tiền 

là 284.064.000 đồng. Trích quỹ tương trợ giải quyết 

cho 10 lượt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó 

khăn vay trên 105.000.000 đồng với lãi suất thấp để 

làm kinh tế phụ gia đình và sửa chữa nhà góp phần 

hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn an tâm 

công tác.

• Khen thưởng và tặng danh hiệu nữ 2 giỏi năm 2019 

cho 86 chị, số tiền 17.200.000 đồng.
STT Nội dung Thành tiền (đồng)

1 Ủng hộ UBND Thành phố Cà Mau tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm 
ngày thành lập Tp Cà Mau 50.000.000 

2 Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau 10.000.000

3 Hỗ trợ Hội cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Cà Mau 5.000.000

4 Tặng quà cho gia đình nghèo P5, Trung tâm Bảo trợ Xã hội, 
trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, Trung tâm bệnh tâm thần 63.584.064

5 Hỗ trợ học sinh nghèo trường THPT Tân Ân Tây, huyện Ngọc 
Hiển; tặng tập cho Hội thiện nguyện Cà Mau 5.100.000

6 Ủng hộ Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau trong dịp tổ chức “Tết 
sum vầy” cho công nhân lao động năm 2019 10.000.000

• Tăng cường kiểm soát, giám sát, xây dựng 
biện pháp phòng ngừa ô nhiễm đến môi 
trường

• Khuyến khích lao động, nhân viên của 
Công ty sử dụng sản phẩm thân thiện với 
môi trường, tái sử dụng trong quá trình 
kinh doanh.

• Nâng cao ý thức của từng nhân viên thông qua các buổi toạ 
đàm về tác động bảo vệ môi trường đến đời sống và kinh 
doanh. Phổ biến các quy định về  giữ gìn vệ sinh tại cơ quan 
làm việc cũng như tại nhà

• Khuyến khích tiết kiệm điện/nước mọi lúc mọi nơi.
• Kiểm soát quy trình thu gom và xử lý rác thải đúng nơi quy 

định

• Hằng năm nhân dịp các ngày Lễ lớn công đoàn 

cùng với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động để 

người lao động tham gia như: Hội thao ngày thành 

lập Đoàn thanh niên và công đoàn, họp mặt ngày 

08/3; 20/10, tặng quà cho người lao động, lao động 

nữ, tạo được sinh khí vui tươi, phấn khởi trong người 

lao động. Tổng chi phí là 96.893.763 đồng.

• Tặng quà và khen thưởng các cháu thiếu nhi, học 

sinh có học lực từ khá trở lên nhân ngày 01/6 và Tết 

Trung thu, số tiền 162.700.000 đồng.

• Trong năm qua, công ty đã tổ chức cho 319  người 

lao động tham quan du lịch trong và ngoài nước.

• Các chính sách của Nhà nước quy định đối với người 

lao động đều thực hiện đúng và đầy đủ như: Ký kết 

hợp đồng lao động; tham gia BHXH, BHYT, BH thất 

nghiệp đầy đủ; giải quyết chế độ thai sản, ốm đau, 

khám sức khoẻ định kỳ kịp thời; … Nghiêm túc thực 

hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 

trong năm 2019 Công ty đã đóng tổng số tiền là 

13.984.326.470 đồng, cụ thể: 

- BHXH: 11.101.768.726 đồng

- BHYT: 2.012.807.617 đồng

- BHTN: 869.750.137 đồng



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC 
MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

        BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Về Công tác điều hành

• Việc điều hành các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, thực hiện 

quyền, nghĩa vụ đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và được cập nhật sửa đổi theo quy định 

pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

• Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đề ra chiến lược kinh doanh thích ứng với tình 

hình thực tế và các giải pháp, biện pháp thực hiện kịp thời đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

• Giám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng Luật công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính trung thực, 

minh bạch về tài chính, về quản trị doanh nghiệp, về tình hình hoạt động kinh doanh, qua đó cũng tạo điều 

kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, cổ đông thực hiện tốt chức năng, giám sát, kiểm soát các hoạt động của 

Công ty.

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2019 của Công ty mẹ và 02 Công ty con: Công ty TNHH một 

thành viên Bách Việt và Công ty Cổ phần In Bạc Liêu.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2019 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức dù có sự thay đổi về chủ sở hữu nhưng với sự nỗ lực 

đoàn kết cao của tập thể Ban điều hành và người lao động cùng sự tín nhiệm của quý vị đối tác, quý cổ đông. Công ty 

Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau cơ bản hoàn thành 93% các chỉ tiêu so với kế hoạch Đại hội Đồng Cổ Đông thường 

niên năm 2019 đề ra ngày 04/05/2019 với thực trạng như sau: 

• Giá dầu thô thế giới diễn biến phức tạp và khó lường. Nguồn cung xăng dầu không ổn định, hoa hồng thấp.

• Giá xăng dầu luôn thay đổi theo chu kỳ 15 ngày dưới sự điều hành giá của nhà nước đã tác động đến hiệu quả 

kinh doanh của Công ty (cự ly vận chuyển tàu từ TP HCM về Cà Mau  xa, đặc thù xăng dầu phải dự trữ, bán ra 

không kịp, năm 2019 xăng dầu hiệu quả không cao). 

• Hiện nay tất cả đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu đều có mặt đầy đủ tại Cà Mau đã hình thành khu vực 

cạnh tranh tranh xăng dầu cuối nguồn khốc liệt nhất trong khu vực miền Tây.

• Thị trường bách hóa sự cạnh tranh dữ dội hơn xăng dầu. (Vì kinh doanh xăng dầu có điều kiện của pháp luật, 

riêng bách hóa ai cũng có thể kinh doanh, không vốn cũng được, chỉ có điểm đăng ký với địa phương là hoạt 

động ). Nhưng với sự chủ động trong đàm phán, sự hỗ trợ của các đối tác qua các kênh bán buôn, bán sỉ, sỉ lẻ. 

Sự nổ lực, sự nhiệt huyết vì màu cờ sắc áo của người lao động  Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, Công 

ty vẫn tiếp tục ổn định và phát triển dù rằng các nhà bán buôn xuất thân từ người lao động của Công ty cạnh 

tranh cùng ngành nghề bách hóa, điện máy, gas tạo một bức tranh sinh động và phong phú trong thời kỳ kinh 

tế thị trường .

• Chính sách ngân hàng thay đổi, không ổn định. Giảm hạn mức tín dụng và tăng lãi suất cho vay đã góp thêm khó 

khăn, tăng chi phí cơ bản cho Công ty.

• Đồng thời, khi các nhà cung cấp có thị trường ổn định và sản phẩm được người tiêu dùng tín nhiệm, thị phần tăng 

trưởng, doanh thu tăng thì chính sách và các chương trình chiết khấu hoa hồng đều giảm đã ảnh hưởng trực tiếp 

đến kế hoạch  lợi nhuận của Công ty.

• Các khoản chi phí tiếp tục tăng cao khi chính sách đất đai nhà nước thay đổi biểu giá  kiện toàn lại toàn bộ hệ 

thống PCCC, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm,v.v… Luân phiên sửa chữa nhỏ các Cửa hàng, sửa 

chữa ghe, xe,v..v.

• Về nhân sự vẫn thiếu trầm trọng lao động từ giản đơn đến phức tạp. Dù chính sách thu hút và đãi ngộ người lao 

động tương đối tốt nhưng kinh doanh với áp lực cao, hoạt động gần như 24/24 nên rất ít người đáp ứng và gắn 

bó lâu dài (Hầu như có kinh nghiệm và điều kiện ra kinh doanh riêng canh tranh lại với Công ty). 
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Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Điều Hành 

trong các công tác sau:

• Công tác giám sát, chỉ đạo và điều hành hoạt 

động kinh doanh; theo dõi sát sao tình hình biến 

động và đề ra giải pháp điều chỉnh kịp thời, đảm 

bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 

năm 2019.

• Báo cáo thường xuyên cho HĐQT về tình hình 

hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, và tiến 

độ các dự án đầu tư.

• Chỉ đạo công tác cập nhật và công bố thông 

tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch về tình 

hình tài chính và hoạt động kinh doanh, qua đó 

tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà 

đầu tư thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm 

soát các hoạt động của Công ty.

• Tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển để 

cải tiến quy trình kinh doanh, áp dụng những 

công nghệ quản lý tiên tiến vào công ty.

• Chủ trì, chỉ đạo, lập kế hoạch tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019 phù hợp 

với tình hình đất nước và quy định của Chính Phủ.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế không chỉ riêng Việt Nam mà ảnh hưởng đến toàn cầu, khi 

dịch bệnh Covid ngày càng diễn biến phức tạp. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo vẫn tiếp tục suy giảm. 

Chính vì lẽ đó, Ban Quản Trị tích cực bám sát diễn biến nền kinh tế và đưa ra các chiến lược phù hợp với nội lực của 

công ty. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch năm 2019 với quan điểm chỉ đoạn nhất quán và xuyên suốt.

• Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết cao, chia sẻ khó khăn, trên dưới một lòng trong giai đoạn khủng hoảng 

nhân sự và sự cạnh tranh khốc liệt nhất nhưng phải thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở doanh nghiệp. 

• Luôn nêu cao vai trò tiên phong tiêu biểu trong quản lý và điều hành của người lãnh đạo, luôn rèn luyện đạo 

đức trong kinh doanh, luôn xác định tài chính minh bạch, trung thực chính xác. Thực hiện đúng nguyên tắc chế 

độ quy định pháp luật.

• Tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống kho bãi, cửa hàng trên cơ sở vật chất hiện có, quản trị tồn kho hiệu quả 

để ứng phó với tình trạng lạm phát và tỷ giá tăng cao. Hoàn thiện nâng cấp các cửa hàng xăng dầu và bách hóa 

ngày càng khang trang và sạch đẹp, xây dựng chiến lược bán hàng đa dạng, chính sách giá cả hợp lý để khôi 

phục niềm tin của người tiêu dùng.

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2020

Vốn điều lệ Tỷ đồng 121

Doanh thu thuần Tỷ đồng 4.6

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 24

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 17,5

Tỉ lệ cổ tức % 10

Năm 2019 là một năm đánh dấu nhiều cột mốc 

mới tăng trưởng cho nền kinh tế tuy nhiên hoạt 

động kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều 

khó khăn. Bằng sự quyết tâm và đoàn kết từ 

Ban Tổng Giám đốc đến cán bộ công nhân 

viên, Công ty đã cố gắng hoàn thành các chỉ 

tiêu đặt ra, một số chỉ tiêu tài chính vượt cao so 

với kế hoạch đặt ra. 

Công tác điều hành được phân công cụ thể 

và chỉ đạo quyết liệt, bám sát phương hướng 

và kế hoạch hoạt động theo Đại hội đồng cổ 

đông năm 2019, và định hướng của Hội đồng 

quản trị.

Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban 

Kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát. 

Hoạt động giám sát

Kết quả hoạt động giám sát



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI 
ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
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 ÔNG LÊ XUÂN TRÌNH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày sinh   16/01/1961

Nơi sinh   Hưng Yên

Quốc tịch   Việt Nam

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Kinh tế, Kỹ sư Địa Vật lý 

Quá trình công tác 

• 12/2006 – 06/2008  Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh doanh Sản   

    phẩm Dầu mỏ (PDC).

• 07/2008 đến nay  Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)

• 04/05/2014 – nay   Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) kiêm Chủ tịch  

     HĐQT Công ty TNHH Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOS).

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay 

• Cá nhân sở hữu 2.158 cổ phần

• Đại diện sở hữu 1.662.534 cổ phần (Nhà đầu tư chiến lược: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty  

   Cổ phần)

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan Không

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%)

1        Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh Chủ tịch - -

2        Bà Nguyễn Thị Việt Ánh Thành viên 431.613 3,57%

3        Ông Lê Xuân Trình Thành viên 2.158 0,02%

4        Bà Nguyễn Thị Hiền Thành viên - -

5        Ông Dương Xuân Phát Thành viên - -

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 BÀ NGUYỄN THỊ HIỀN - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày sinh   10/10/1972

Nơi sinh   Tỉnh Thái Bình

Quốc tịch   Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cao đẳng kinh tế đối ngoại – Kỹ thuật viên xăng dầu

Quá trình công tác 

• 1992 - 1994 Nhân viên tại cửa hàng xăng dầu Petrolomex

• 2005 đến nay Giám đốc Công ty TNHH TMDV Long Hưng; Thành viên HĐQT Công ty Cổ   

    phần Thương Nghiệp Cà Mau

• 05/05/2018 Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Giám đốc Công ty TNHH TMDV Long Hưng

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan KhôngBÀ NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xem lý lịch tại mục Ban Điều hành trang []

 ÔNG NGUYỄN TUẤN QUỲNH - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày sinh   24/12/1964

Nơi sinh   Hà Nội

Quốc tịch   Việt Nam

Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế quốc dân – Cử nhân

Quá trình công tác 

• 1988 – 1992 Phòng tổ chức cán bộ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè – Công ty xăng dầu Khu vực II

• 1993-2009  Phòng Kinh doanh xăng dầu Công ty Xăng dầu Khu vực II

• 2009 đến nay Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM và DV Long Hưng

• 2010 – 2011 Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty vận tải dầu khí Mekong

• 2011 đến nay Phó Chủ tịch HĐQT Công ty vận tải dầu khí Mekong

• 2009 đến nay Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

• 05/05/2018 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Chức vụ hiện nay tại Công ty Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TMDV Long Hưng

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay 

• Đại diện Công ty 6.172.996 cổ phần

• Cá nhân sở hữu Không

Lý lịch Thành viên Hội đồng quản trị

Lý lịch Thành viên Hội đồng quản trị (tiếp theo)
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STT Số nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT-2019 28/03/2019

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã 
kiểm toán; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019; Thông qua  ủy quyền thế chấp tài sản 
và thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà Mau, Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà Mau, Ngân hàng TMCP Sài 
gòn Thương Tín – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Hàng 
hải Việt Nam  – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Thông qua 
kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2019; Thông qua 
kế hoạch tiền lương năm 2019; Thông qua việc cho thuê tòa 
nhà số 45 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau; Thông 
qua kế hoạch đầu tư tài sản cố định; Thông qua bổ nhiệm Chủ 
tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bách Việt.

2 02/NQ-HĐQT-2019 2/5/2019
Về việc Thông qua kết quả  kinh doanh quý I năm 2019; thông 
qua đơn xin nghỉ việc của ông Thái Trường An – Phó Tổng Giám 
đốc, thông qua bổ nhiệm ông Lưu Hoàng Thống.

3 03/NQ-HĐQT-2019 9/9/2019

Về việc thông qua giải thể: Chi nhánh Công ty cổ phần Thương 
Nghiệp Cà Mau tại Đồng Tháp, Cửa hàng Bách hóa Thới Bình, 
Cửa hàng Bách hóa Lê Lợi, Thông qua việc cho thuê tòa nhà số 
98-99 đường Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu, Thông qua chốt danh sách cổ đông về việc chi trả 10% cổ 
tức còn lại của năm 2018 bằng tiền mặt.

4 04/NQ-HĐQT-2019 31/12/2019

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 
2020; Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2020, Thông qua  ủy 
quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân 
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà Mau, Ngân 
hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà Mau, Ngân 
hàng TMCP Sài gòn Thương Tín – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng 
TMCP Hàng hải Việt Nam  – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

 ÔNG DƯƠNG XUÂN PHÁT - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày sinh   23/11/1959

Nơi sinh   Tỉnh Vĩnh Long

Quốc tịch   Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác 

• 1983 - 1992  Cán bộ phòng kế hoạch Công ty Lương thực tỉnh Cửu Long

• 06/1992 - 1993  Kế toán trưởng Công ty Lương thực tỉnh Cửu Long

• 07/1993 - 1994  Trưởng phòng nghiệp vụ kiêm Kế toán trưởng Công ty Lương thực tỉnh  

    Cửu Long (Ban Tài Chính Tỉnh Ủy Vĩnh Long)

• 1994 – 09/1996  Tổ trưởng tổ kinh doanh – Phòng kinh doanh Công ty Sài Gòn Petro   

    (Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM)

• 09/1996 – 03/1997  Giám đốc chi nhánh Công ty Sài Gòn Petro tại Vũng Tàu

• 04/1997 đến 2016  Phó phòng kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty Sài Gòn Petro

• 08/2016 đến nay  Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDV Long Hưng

• 05/05/2018 đến nay Phó Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Long Hưng, Thành viên HĐQT   

    Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan Không

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu 
là thành viên 

HĐQT

Số buối họp 
HĐQT tham dự Tỷ lệ Lý do không 

tham dự

1 Nguyễn Tuấn Quỳnh Chủ tịch 5/5/2018 4/4 100% -

2 Nguyễn Thị Việt Ánh Thành viên 5/5/2018 4/4 100% -

3 Nguyễn Thị Hiền Thành viên 5/5/2018 4/4 100% -

4 Dương Xuân Phát Thành viên 5/5/2018 4/4 100% -

5 Lê Xuân Trình Thành viên 5/5/2013 2/2 100% -

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị Không có

Không có

Lý lịch Thành viên Hội đồng quản trị (tiếp theo) Trong năm Hội đồng quản trị đã đưa ra những Nghị quyết/ Quyết định 
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Về Công tác tổ chức Về Công tác quản lý tài chính Về Xây dựng văn hóa 
Doanh nghiệp

Về Công tác quản lý và đầu tư

Về Công tác quản lý sản xuất kinh doanh

Vẫn biết con người là yếu tố quan trọng nhưng xuyên 

suốt trong nhiều năm từ lúc thành lập Công ty Cổ phần 

Thương nghiệp Cà Mau đến nay 01/12/2007 nhân sự 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc liên tục biến 

động, thậm chí số nhân sự có chuyên môn cao, kinh 

nghiệm thị trường tốt chuyển sang làm chủ hoặc sang 

kinh doanh ở các lĩnh vực khác ít áp lực về công việc 

và thời gian. Hiện nay số cán bộ lâu năm ít tiếp cận với 

môi trường kinh doanh mới, ít chủ động trong công 

việc, cũng rất nặng nề và khó xử trong khâu quản lý và 

điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. 

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Tổng 

Giám Đốc chỉ đạo tiếp tục cập nhật và hoàn thiện hệ thống 

quy chế làm việc, quy chế trả lương, trả thưởng. Quy định chức 

năng nhiệm vụ, trách nhiệm của từng người, từng vị trí, từng 

loại hình trong các lĩnh vực khác nhau cho phù hợp với từng 

thời điểm, từng giai đoạn kinh doanh trong môi trường phức 

tạp, cạnh tranh khốc liệt nên phương châm của Ban Tổng Giám 

đốc xác định từng bước đi thận trọng vừa kiện toàn vừa phát 

triển với phương châm “Chậm mà chắc” tiếp tục tái cấu trúc 

toàn diện, nhân sự, kinh doanh, phương tiện, công cụ. Điều 

chỉnh giảm chi phí trên cơ sở định mức hợp lý, sắp xếp phân 

bổ tuyến theo từng khu vực của từng cửa hàng để cự ly giao 

hàng ngắn nhất, phương tiện đủ tải, giao hàng tay ba, không 

qua kho. Sắp xếp điều chỉnh các kho phù hợp để sử dụng xe 

nâng tay, giảm bớt lao động chân tay ở các khâu nhập hàng 

nặng (bia, nước mắm, nước tương,…)

Quy định và điều chỉnh phù hợp chi phí công tác, nhiên liệu, 

công cụ phục vụ kinh doanh trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả 

nhất; đồng thời luôn cập nhật và tuân thủ các chuẩn mực kế 

toàn Việt Nam. Các quy định hướng dẫn hiện hành, đảm bảo 

việc hạch toán số liệu luôn trung thực đầy đủ, minh bạch, rõ 

ràng, chính xác, kịp thời.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc luôn 

quan tâm nâng cao ý thức “Văn minh văn hóa 

thương nghiệp” tạo một nét riêng mang dấu ấn 

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông 

qua xây dựng nội quy, quy chế phong cách thái 

độ phục vụ, ứng xử giao tiếp trong nội bộ cũng 

như các đối tác, khách hàng với môi trường thân 

thiện tôn trọng và đoàn kết.

Hàng hóa được sắp sếp ngăn nắp, gọn gàng, 

sạch sẽ, xuất xứ rõ ràng, niêm yết đúng giá, đúng 

chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, PCCC theo quy định của nhà sản xuất và 

Nhà nước. 

Công ty nghiêm túc không tạo điều kiện chi 

hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian 

lận thương mại vào trong hệ thống Công ty Cổ 

phần Thương nghiệp Cà Mau. Vì vậy, trong nhiều 

năm qua Công ty đã tiếp tục tạo được lòng tin, 

sự tín nhiệm, đánh giá cao từ các đối tác, các 

khách hàng người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty với nhiều ngành hàng : Xăng, dầu, gas, nhớt, bách hóa điện máy và các 

hàng hóa khác. Hệ thống phân phối ngành hàng trong và ngoài tỉnh Cà Mau: Bạc Liêu; Ngã Năm, Sóc Trăng, Hậu 

Giang, An Minh, Kiên Giang, Đồng Tháp, Và Thành phố Hồ Chí Minh,...

Với các phương thức bán hàng linh hoạt phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mọi đối tượng khách hàng đường sông lẫn 

đường bộ; thành phố; thị trấn đến các vùng sâu vùng xa, bán hàng tự chọn, bán trả góp, bán buôn, bán buôn lẻ và 

bán lẻ,… và đây vẫn là thế mạnh và nét riêng hình thành nên thương hiệu Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau 

trong nhiều năm.

Tình hình kinh doanh càng ngày càng khó khăn, cạnh tranh khốc liêt về cả xăng dầu, bách hóa, điện máy, … nhưng 

thật sự khó khăn chồng chất khó khăn là lĩnh vực xăng dầu chưa chủ động được nguồn hàng nên quá trình quản lý 

cập nhật không theo kịp tình hình chung dẫn đến hiệu quả không cao, thị phần giảm sút, lợi nhuận giảm cùng với 

các cửa hàng tuyến sông sản lượng ngày càng giảm, sạt lở đất dẫn đến không an toàn. Khả năng sẽ đóng cửa 3 cửa 

hàng mé sông ở Tân Trung (Năm Căn), Tân Tiến (Đầm Dơi), và Đầm Cùng (Năm Căn).

Vì vậy để có sự ổn định và cân bằng trong định hướng và chiến lược quản lý tốt trong kinh doanh. Công ty đã xác định 

và tiếp tục kinh doanh đa ngành, đa nghề, đa phương thức tăng dần tỷ trọng hàng bách hóa tạo thế chân kiềng tạo 

sự an toàn và ổn định trong giai đoạn kinh doanh khó khăn hiện nay. 

Song song đó, tiếp tục tái cơ cấu, kho bãi, phương tiện, sắp xếp gọn nhẹ giảm chi phí hợp lý để gia tăng lợi nhuận. 

Tăng cường các chính sách hậu mãi tốt với phong cách phục vụ thể hiện văn hóa Thương nghiệp Cà Mau.

- Năm 2018 tỷ trọng xăng dầu chiếm 28% doanh thu.

- Năm 2019 tỷ trọng xăng dầu 28.25% doanh thu.

- Sản lượng xăng dầu năm 2018/2019 đạt 91.79%

Trên cơ sở điều lệ quy định, quy chế của Công ty và quy định của pháp luật Nhà nước, Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục 

điều hành các vị lãnh đạo từng khu vực, từng lĩnh vực trên tinh thần phát huy chủ động, năng nỗ và trách nhiệm cá 

nhân, quản lý chặt chẽ, đảm bảo việc kinh doanh thông suốt. 

Nhưng với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tất cả vì 

sự phát triển của Công ty, sự kiên định của tập thể, sự 

kiên nhẫn ở nhiều vị trí của một số lãnh đạo mọi người 

đã nổ lực tập trung điều hành linh động, quyền quyết 

đoán trên cơ sở điều lệ quy định và quy chế Công ty luôn 

tuân thủ pháp luật kinh doanh với các phương thức linh 

hoạt, thích ứng với cơ chế thị trường nên hoạt động kinh 

doanh năm 2019 vẫn tiếp tục ổn định và có hiệu quả. Đời 

sống người lao động luôn được nâng lên về vật chất lẫn 

tinh thần và thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước và 

Công ty quy định

Dự toán năm 2019 với tổng số 18.881.973 tỷ đồng nhưng 

chỉ thực hiện 8.104.855 tỷ đồng còn lại 2 công trình tiếp 

tục chuyển sang năm 2020 thi công là:

• Kho Công nghệ Thực phẩm Hộ Phòng với dự toán 700 

triệu.

• Tổng kho Bách hóa Năm Căn, cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

tại ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn diện tích 

12.500m2 với dự toán 14.981.000 tỷ đồng.

Các công trình đã đưa vào sử dụng và tăng tài sản cố định 

trong năm 2019 là 3.736.355.974 tỷ đồng.

• Kho Công nghệ Thực phẩm Trà Kha dự toán : 3.200.000.000 

đồng (Quyết toán: 3.104.855.974 đồng)

• Vỏ lãi (Gas Total đầu tư): 281.500.000 đồng

• 2 xe nâng hàng (Bia Việt Nam đầu tư): 350.000.000 đồng
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STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1        Đỗ Cao Sơn Trưởng BKS - -

2        Trần Chí Hiếu Thành viên 74.967 0,62%

3        Ngô Thế Anh Thành viên - -

Lý lịch Ban Kiểm Soát

BAN KIỂM SOÁT

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

 ÔNG ĐỖ CAO SƠN - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ngày sinh   1987

Nơi sinh   Việt Nam

Quốc tịch  Việt Nam

Địa chỉ thường trú 8.02 Lô A, Chung cư Thủ Thiêm lô P, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Trình độ văn hoá  12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh Tế

Quá trình công tác:  Chuyên viên tư vấn dịch vụ kế toán và thuế - Công ty TNHH kế toán Kim Thủy

Chức vụ hiện nay tại Công ty  Phụ trách kế toán – Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Long Hưng

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan Không

 ÔNG TRẦN CHÍ HIẾU - KIỂM SOÁT VIÊN

Ngày sinh   05/07/1962

Nơi sinh   Cà Mau

Quốc tịch   Việt Nam

Trình độ chuyên môn Đại học Tài chính - Kế toán

Quá trình công tác 

• 09/1981 - 04/1997  Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 05/1997 - 11/2007  Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương nghiệp Cà Mau.

• 12/2007 – 05/05/2018 Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Thương nghiệp Cà Mau, Tổng Giám đốc  

    Công ty TNHH một thành viên Bách Việt.

• 05/05/2018 – nay   Kiểm soát viên CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bách Việt

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay 74.967 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan Không có

Lý lịch Ban Kiểm Soát (tiếp theo)

 ÔNG NGÔ THẾ ANH - KIỂM SOÁT VIÊN

Ngày sinh   15/07/1983

Nơi sinh   Cà Mau

Quốc tịch   Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

Quá trình công tác 

• 7/2006 - 5/2008 Nhân viên Ban Pháp chế - CTCP Tập đoàn Mai Linh

• 5/2008 - 2/2011 Chuyên viên Ban Thanh tra Pháp chế - Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)

• 2018 – nay  Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Chức vụ hiện nay tại Công ty khác Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bách Việt

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan Không có
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Hoạt động giám sát của Ban Kiểm 
soát đối với Hội đồng quản trị, Ban 
Điều hành

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng quản trị 

và Ban Tổng Giám đốc trong các công tác sau:

• Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt 

động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đảm bảo 

thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2019.

• Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết HĐQT 

trong công tác quản lý điều hành đảm bảo tuân 

thủ Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật. 

• Giám sát hoạt động kinh doanh và kiểm tra tình 

hình tài chính của công ty năm 2019. 

• Thẩm tra các báo cáo tài chính quý.

• Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã chủ 

động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 

hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và 

điều hành của Công ty trên cơ sở các quy 

định pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị 

của Công ty.

• Xây dựng kế hoạch giám sát tình hình thực 

hiện các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên, giám sát việc tuân thủ điều lệ, 

các quy chế nội bộ của Công ty.

• Kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh, tình 

hình đầu tư tài chính phân tích đánh giá 

hiệu quả hoạt động, năng lực bảo toàn vốn 

và phát triển nguồn vốn của Công ty và các 

đơn vị thành viên do Công ty góp vốn.

Sự phối hợp hoạt động giữa 
BKS đối với hoạt động của 
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và 
các cán bộ quản lý khác

Giám sát việc thực thi công tác công bố thông tin 

với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch về tình hình 

tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty theo 

đúng quy định của Luật chứng khoán. Qua đó tạo 

điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư thực 

hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát các hoạt động 

của công ty.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Lương, thường, thù lao và các khoản lợi ích khác

STT  Họ và tên 
Lương/

 Thưởng 
Thù lao 

1 Hội đồng quản trị 

Nguyễn Tuấn Quỳnh 84.000.000 - 

Nguyễn Thị Việt Ánh 60.000.000 - 

Lê Xuân Trình 60.000.000 - 

Nguyễn Thị Hiền 60.000.000 - 

Dương Xuân Phát 60.000.000 - 

2 Ban Kiểm soát 

Đỗ Cao Sơn 32.000.000

Trần Chí Hiếu 36.000.000 - 

Ngô Thế Anh 36.000.000 - 

3 Ban điều hành 

Nguyễn Thị Việt Ánh 646.897.273 200.000.000 

Lưu Hoàng Thống 397.375.335 - 

Nguyễn Thị Việt Ngọc 376.349.167 120.000.000

Phù Chí Anh 239.538.888 108.000.000 

Đơn vị tính: đồng

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ Không có
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Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Quản trị Công ty được Camex xác định là nhân tố cốt lõi và được thực hiện xuyên suốt vòng đời của một doanh 

nghiệp.  Mục tiêu là xây dựng một cơ cấu quản trị vững mạnh, đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế 

nội bộ và các tiêu chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty thực hiện một cách suôn sẻ, nhất quán theo đuổi 

các mục tiêu vì lợi ích của Công ty và của các cổ đông. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động 

của Công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích Công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. 

Năm 2019, Công ty đã tiếp tục rà soát và nâng cao năng lực của hệ thống quản trị, hướng tới các mục tiêu chính là: 

hoàn thiện toàn bộ hệ thống quản trị hướng tới các thông lệ quản trị tốt nhất trên thị trường nhưng đảm bảo phát 

huy được bản sắc riêng và các giá trị cốt lõi của Camex; tối ưu hóa các công cụ quản trị nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động, tăng năng suất lao động, đồng thời phải gắn được lợi ích của từng cá nhân với hiệu quả hoạt động của 

Công ty.

Ngoài ra, Công ty luôn nâng cao kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông 

qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị Công 

ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng 

lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư. 

STT Tên cổ đông Loại cổ đông Chức vụ/Liên quan Số lượng CP trước giao 
dịch Giao dịch Số lượng CP đã 

giao dịch
Số lượng CP sau 

giao dịch Thời gian thực hiện

1 Nguyễn Tuấn Quỳnh Cổ đông nội bộ Chủ tịch HĐQT 4.433.425  Mua 1.739.571 6.172.996 Từ 10/01/2019 đến 28/01/2019

 2 Nguyễn Hoàng Sơn Lâm  Cổ đông lớn  Nhà đầu tư 1.739.571  Bán  1.739.571  0  28/01/2019 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Cà Mau, ngày 14 tháng 4 năm 2020
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