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Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Tên viết tắt: CAMEX

Tên viết bằng tiếng nước 

ngoài:

CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số:

2000110221 đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 31/03/2021 

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: 181.558.680.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 181.558.680.000 đồng

Địa chỉ: Số 70 – 72, Đường Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, Tỉnh 

Cà Mau.

Số điện thoại: (0290) 3 822 772 - 3 839 220 

Số fax: (0290) 3 834 358

Email: info@tncm.com.vn

Website: www.tncm.com.vn

Mã cổ phiếu: CMV

THÔNG TIN KHÁI QUÁTTHÔNG TIN KHÁI QUÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
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1980

1987-1996

1992

2007

2009

2010

2012

2016

2017

2018

2020

2021

Công ty Cổ 
phần Thương 
nghiệp Cà Mau 
có tiền thân là 
Công ty Bách 
hóa Tổng hợp 
thị xã Cà Mau 
hoạt động từ 
năm 1980

Công ty tiếp nhận thêm 5 doanh 
nghiệp Nhà nước gồm có Công 
ty Nông sản thực phẩm thị xã 
Cà Mau (tháng 04/1987), Công 
ty Xuất nhập khẩu thị xã (tháng 
02/1988), Công ty Dịch vụ ăn 
uống (tháng 04/1990), Công ty 
Vật tư tổng hợp (tháng 08/1990) 
và Công ty Dịch vụ Phát thanh 
Truyền hình Minh Hải (tháng 
06/1996), nhằm có thể mở rộng 
quy mô và thị phần.

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

Ngày 06/02/2007, nhằm thực 
hiện chủ trương cổ phần hóa 
Công ty Thương nghiệp Cà Mau, 
UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành 
Quyết định số 106/ QĐ-UB.

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

Ngày 28/11/2007, Công ty tiến 
hành Đại hội đồng cổ đông thành  
lập Công ty Cổ phần Thương 
nghiệp Cà Mau (CAMEX) với vốn 
điều lệ 70 tỷ đồng.

Ngày 01/12/2007, Công ty chính 
thức đi vào hoạt động.

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

Ngày 21/06/2010, 
Cổ phiếu CTCP 
Thương nghiệp 
Cà Mau được 
niêm yết và chính 
thức giao dịch 
trên sàn HOSE 
với mã cổ phiếu 
là CMV. Đồng 
thời, năm 2012, 
Công ty cũng tiến 
hành phát hành 
cổ phiếu trả cổ 
tức đợt 2 cho năm 
2009 với tỷ lệ 19%

Công ty phát hành cổ 
phiếu thưởng 12% cho 
cổ đông hiện hữu, phát 
hành ESOP 5% cho cán 
bộ công nhân viên, 
phát hành cổ phiếu trả 
cổ tức năm 2011 với tỷ 
lệ 8%.

Công ty nâng vốn điều 
lệ từ 84,499 tỷ đồng lên 
121,039 tỷ đồng

Ngày 01/01/2016, Cửa 
hàng Điện máy Lê Lợi 
tổ chức buổi lễ khai 
trương, chính thức 
được thành lập.

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

Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hưng Long nhận chuyển 
nhượng cổ phiếu có quyền biểu 
quyết, qua đó sở hữu từ 25% trở 
lên số cổ phần có quyền biểu 
quyết của CAMEX mà không 
cần thực hiện chào mua công 
khai.

Ngày 31/12/2020 Công ty đã 
nhận được Giấy chứng nhận 
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra 
công chúng do Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước cấp.

Ngày 31/03/2021, Hội 
đồng quản trị công ty 
thông qua việc giải thể 
Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Thương Nghiệp 
Cà Mau tại Hậu Giang 
theo Nghị quyết số 
04/2021/NQ-HĐQT.

Công ty nâng vốn điều 
lệ từ 121,039 tỷ đồng 
lên 181,559 tỷ đồng 
thông qua việc chào 
bán cổ phiếu ra công 
chúng.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

2005 – 2010

• Nhận 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.

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

• Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2009, 2010 (Top 100 Thương hiệu Việt Nam).

2010 – 2015

• Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2011, 2012, 2013 và năm 2015 (Top 100 Thương hiệu 
Việt Nam).

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

• Ngày 27/01/2014, Hội khuyến học TP. Cà Mau tặng Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà 
Mau giấy khen vì 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”

2015 – 2020

• Công ty được xếp hạng nằm 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 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 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 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.

2021

Công ty  xếp hạng 294 trong TOP 500 doanh 
nghiệp lớn nhất Việt Nam 2021 và xếp hạng 
156 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân 
lớn nhất Việt Nam 2021 do Công ty Cổ 
phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam 
(Vietnam Report) phối hợp với 
Báo VietnamNet phát hành.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 » 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.

 » Bán buôn điện thoại di động, sim card, thẻ cào.

 » Bán buôn khăn vệ sinh, khăn lau mặt, tả lót trẻ em, các sản phẩm cá nhân bằng giấy.

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Thị trường hoạt động chính của Công ty là tỉnh Cà Mau và đặc biệt tập trung vào trung tâm kinh tế, văn hóa 
của tỉnh là thành phố Cà Mau. Đồng thời, Công ty cũng mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận.

Hiện nay doanh nghiệp đã có 4 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.

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 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
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ 
CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝCHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau là Công ty Cổ phần tổ chức mô hình quản trị theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ công ty, gồm các bộ phận: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban 
kiểm soát

Cơ cấu bộ máy quản lý bao gồm:

• Đại hội đồng cổ đông

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn 
theo luật pháp Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt động của CMV.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư phát triển của Công 
ty, quyết định cơ cấu vốn, thông qua phương án sản xuất kinh doanh, quyết định bộ máy tổ 
chức quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề 
liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại 
hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông tất cả những vấn đề quản lý của 
Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật.

• Ban kiểm soát

Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt 
động của Công ty trong việc chấp hành tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật 
có liên quan.

• Ban Tổng giám đốc

Là Ban có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật 
Nhà nước, các quy định của ngành, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

Các công ty con, công ty liên kết

STT Tên Công ty Địa chỉ Lĩnh vực SXKD chính VĐL thực 
góp

Tỷ lệ sở 
hữu của 
Công ty

Công ty con 

1
Công ty TNHH MTV 
Bách Việt

15B Lý Bôn, phường 4, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Kinh doanh các mặt hàng bách 
hóa, công nghệ thực phẩm,.....

12 tỷ đồng 100%

2 Công ty CP In Bạc Liêu
15 Hoàng Văn Thụ, phường 3, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu

Hoạt động trong lĩnh vực in ấn 5,86 tỷ đồng 55%

Công ty không có công ty liên kết, liên doanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phòng kinh doanh Phòng hành chính 
nhân sự

Chi nhánh không 
trực tiếp KD

Chi nhánh trực tiếp KD, cửa 
hàng, tổng kho, trạm (đơn vị 
trực tiếp KD)

Văn phòng cửa 
hàng, kho

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng tài chính kế 
toán tin học
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

Công ty luôn giữ mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, xây dựng thương hiệu với vị thế vững chắc và 

uy tín trên thị trường.

Trong giai đoạn năm 2020 – 2025, mục tiêu chính của Công ty bao gồm:

 » Mở rộng mạng lưới cửa hàng;

 » Tăng độ phủ và thị phần buôn bán hàng hóa;

 » Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 5%- 12%;

 » Luôn đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông và các nhà đầu tư;

 » Tạo điều kiện 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.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGẮN VÀ DÀI HẠN

Hiện tại, Công ty vẫn tập trung phát triển vào thị trường Cà Mau.

Trong lĩnh vực xăng dầu: Công ty tiếp tục giữ vững thị phần bán 

buôn. Đồng thời, thực hiện mở rộng hệ thống các cửa hàng, các 

đại lý bán lẻ nhằm nâng cao thị phần bán lẻ của Công ty. Ngoài 

ra, CAMEX đẩy mạnh phát triển thêm các hệ thống đại lý bán lẻ 

tại các địa điểm vùng sâu, vùng xa nhằm khai thác đặc thù của 

các thị trường này, với mục tiêu đặt ra xây dựng mở rộng thêm 

1-2 cây xăng mới hàng năm nằm trên các vị trí đắc địa, nhằm đáp 

ứng nhu cầu ngày càng tăng của tỉnh.

Trong lĩnh vực kinh doanh bách hóa: Công ty tiếp tục mở rộng 

hệ thống kinh doanh sang các tỉnh lân cận như Kiên Giang, Bạc 

Liêu, Sóc Trăng với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng của các 

tỉnh này. Đồng thời, CAMEX luôn nâng cao chất lượng phục vụ, 

chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của người tiêu dùng. Đồng thời, Công ty nỗ lực để có 

thể trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp cho các nhãn hàng 

nổi tiếng tại các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Là một công ty hoạt động với nhiều ngành nghề đa dạng, CAMEX 

tận dụng lợi thế này như một chiến lược nhằm gia tăng lợi nhuận 

thu được từ nhiều lĩnh vực như: Kim khí điện máy, nông ngư cơ, 

vật liệu xây dựng, gia công chiết nạp gas,... Đồng thời, Công ty 

xây dựng chiến lược phát triển dài dạn, mở rộng mạng lưới kinh 

doanh xăng dầu của Công ty, nhằm phù hợp với đề án quy hoạch 

hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn của tỉnh và các vùng lân 

cận, từ đó nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường Tây Nam 

Bộ.

Chiến lược ngắn hạn

Chiến lược dài hạn
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một nhân tố quan trọng 

thể hiện và ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng 

trong hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. 

Bước vào đầu năm 2021, thương mại toàn cầu có 

dấu hiệu phục hồi so với năm 2020 đầy biến động, 

các chỉ số kinh tế ghi nhận có xu hướng chậm dần, 

tỷ lệ lạm phát tuy có dấu hiệu gia tăng nhưng vẫn 

nằm trong khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, đến cuối 

tháng 4/2021, khi biến chủng Delta bùng phát, việc 

này đã khiến sự tăng trưởng của nền kinh tế có dấu 

hiệu chững lại rõ rệt.

Rủi ro pháp luật

Pháp luật luôn là yếu tố chi phối xuyên suốt quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. CAMEX là Công ty hoạt 

động dưới hình thức Công ty Cổ phần và niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Do 

đó, Công ty chịu sự kiểm soát của các văn bản pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Lao 

động,... và các văn bản dưới Luật có liên quan. Trong đó có các văn bản Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 

ban hành vào ngày 26/11/2019 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành vào ngày 17/06/2020, 

hai văn bản Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với những quy định và cơ chế được cập nhật mới nhất. 

Những thay đổi trong hệ thống pháp luật sẽ có nhiều tác động đến tình hình quản trị cũng như hoạt động kinh 

doanh của Công ty. Đặc biệt, Luật Doanh Nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 đã chính thức có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với CAMEX khi Chính phủ đang hướng tới một hành 

lang pháp lý chặt chẽ và khoa học hơn. Vì vậy, để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được hiệu quả, tuân theo 

các quy định của pháp luật, CAMEX cần thường xuyên cập nhật thông tin và linh hoạt điều chỉnh hoạt động của 

doanh nghiệp để tránh vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tài chính và hình ảnh của doanh nghiệp.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ tiêu Tổng 

sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 tăng 2,58% 

so với năm 2020. Trong thời điểm bùng phát dịch 

COVID-19 năm nay, một trong những lĩnh vực hoạt 

động chính của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà 

Mau là ngành bán buôn, bán lẻ giảm 0,21% so với 

cùng kỳ năm trước đó. Các tỉnh thành ở khu vực phía 

Nam nói chung và CAMEX nói riêng đã phải chịu ảnh 

hưởng đặc biệt nghiêm trọng từ các lệnh giãn cách 

xã hội của Chính phủ, từ đó ảnh hưởng đáng kể đến 

hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhằm đối mặt với sự biến động khó lường của nền kinh tế, Chính phủ thông qua nhiều giải pháp phục hồi tăng 

trưởng, tại đó đề ra mục tiêu ưu tiên kiểm soát dịch COVID-19, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định chính trị xã 

hội và kinh tế vĩ mô,... . Cùng với những nỗ lực của Chính phủ đối với mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế, Ban 

lãnh đạo Công ty vẫn tiếp tục theo dõi sát sao tình hình biến động của thị trường trong nước nhằm xây dựng và 

điều chỉnh kế hoạch dự phòng kịp thời và phù hợp cho những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 

95/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

83/2014 về kinh doanh xăng dầu. Trong đó, Nghị định 

mới bổ sung được áp dụng từ ngày 02/01/2022 có công 

thức tính giá cơ sở xăng dầu được xác định từ cơ cấu 

tỷ trọng gồm cả 2 nguồn xăng dầu nhập khẩu và sản 

xuất trong nước, thay vì chỉ dựa trên giá nhập khẩu như 

trước đây. Là Công ty có lĩnh vực kinh doanh bao gồm 

cả kinh doanh xăng, dầu, Nghị định này cũng sẽ góp 

phần ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của CAMEX 

trong tương lai.
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CÁC RỦI RO (tiếp theo)

Rủi ro kinh doanh đặc thù

Hoạt động kinh doanh của công ty vô cùng đa dạng, do đó không thể tránh khỏi nhiều vấn đề rủi ro trong từng ngành 

nghề kinh doanh. Trong đó, đối với các lĩnh vực hoạt động chính của chính đem lại doanh thu, Công ty luôn phải 

xem xét những rủi ro có thể xảy ra ở các lĩnh vực này:

Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu

Nguồn xăng dầu hiện tại ở Việt Nam phần lớn đều là được nhập 

khẩu. Việc này tạo áp lực không nhỏ lên các doanh nghiệp kinh 

doanh xăng dầu ở Việt Nam khi nguồn xăng dầu thế giới rất dễ biến 

động theo tình hình kinh tế chính trị toàn cầu. Qua đó, tác động gián 

tiếp đến giá xăng dầu trong nước. Đối với tình hình giá xăng dầu tại 

Việt Nam, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, giá xăng dầu trong nước 

đã được điều chỉnh 10 lần khiến giá xăng dầu trong nước tăng đáng 

kể. Tính đến Quý III/2021, giá xăng dầu tăng 24,8% so với cùng kỳ 

năm 2020. Ngoài ra, giá nhập khẩu xăng đầu biến động mạnh ngay 

sau khi dịch bệnh bùng nổ, cụ thể chỉ số giá nhập khẩu xăng dầu 

các loại trong Quý II tăng 5,42% so với Quý I năm 2021.  Biến động 

tăng giá nhập khẩu và giá mặt hàng hóa này trong nước khiến các 

doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn trong việc giữ 

vững nguồn cung và duy trì giá bán phù hợp trên thị trường.

Đối với lĩnh vực bán lẻ hàng hóa

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, 

Công ty chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố mùa vụ trên thị trường. Doanh 

thu và lợi nhuận của Công ty có dữ liệu không quá ổn định trong 

năm, khi vào các ngày lễ, Tết... thì doanh số Công ty có thể tăng đột 

ngột. Tình trạng này ảnh hưởng đến một khó khăn khác khi hoạt 

động trong lĩnh vực bán lẻ, bán buôn, đặc biệt là khi buôn bán các 

mặt hàng công nghệ có thời hạn sử dụng lâu dài, đó là vấn đề quản 

lý hàng tồn kho của Công ty. Khi các sản phẩm công nghệ trên thị 

trường liên tục đổi mới và cải tiến sẽ dẫn đến lượng lớn sản phẩm 

tồn kho cần được xử lý, việc doanh thu số bán không duy trì ổn định 

có thể khiến doanh nghiệp gặp bất lợi trong việc giảm giá hàng tồn 

kho và giải quyết các chi phí lưu kho. Chính vì thế, Công ty luôn 

chuẩn bị những phương án và chính sách hợp lý trong vấn đề phân 

phối và lưu trữ hàng tồn kho một cách hợp lý, đồng thời đầu tư chiến 

lược truyền thông để tăng doanh số hàng bán.

Rủi ro cạnh tranh

Đối với lĩnh vực hoạt động bán lẻ, Việt Nam vốn là 

một thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp 

nước ngoài, vậy nên đây sẽ là thách thức lớn cho 

Công ty khi phải cạnh tranh với các doanh nghiệp 

có lợi thế từ nguồn vốn đến thương hiệu. Ngoài ra, 

trong khoảng thời gian gần đây, các doanh nghiệp 

nội bộ trong nước cũng đã dần lớn mạnh và chiếm 

lĩnh thị trường bán lẻ, các doanh nghiệp này dần 

phát triển và bao phủ rộng rãi như Vinmart, Masan, 

Bách hóa xanh,...  khiến áp lực cạnh tranh càng tăng 

cao khi tham gia vào thị trường bán lẻ trong nước.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Công 

ty phải cạnh tranh với các doanh nghiệp kinh doanh xăng 

dầu lớn mạnh và có thương hiệu uy tín trên thị trường 

như Petrolimex, Petrovietnam,... các doanh nghiệp này có 

mạng lưới cửa hàng và hệ thống phân phối dày đặc. Đối 

với sự cạnh tranh gay gắt trong cả hai lĩnh vực hoạt động 

chính, Công ty giữ vững mục tiêu và chiến lược mở rộng 

mạng lưới hoạt động trên địa bàn kinh doanh chính là Cà 

Mau và các tỉnh lân cận khác. Từ đó tận dụng và khai thác 

tiềm năng phát triển của các tỉnh vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Rủi ro khác

Trong quá trình hoạt động, Công ty rất có thể sẽ gặp phải 

những rủi ro bất khả kháng như: thiên tai, dịch bệnh, cháy 

nổ,… Những trường hợp này tuy rất ít khả năng xảy ra, 

nhưng khi xảy ra sẽ gây ảnh hưởng nhiêm trọng đến quá 

trình vận hành, hoạt động kinh doanh của Công ty và cả 

đối với nhân viên của doanh nghiệp. Đối với những tình 

huống bất khả kháng như trên, Công ty phải liên tục theo 

dõi tình hình dịch bệnh, diễn biến tình hình thời tiết, thực 

hiện đầy đủ công tác tuyên truyền và đào tạo, nhằm ứng 

biến kịp thời và giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp rủi 

ro xảy ra.
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TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội 
của công ty



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 

Cơ cấu doanh thu

Khoản mục
Năm 2020 Năm 2021

%Tăng/giảm
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Doanh thu bán hàng Bách hóa 3.205.518 75,92%  2.805.241 72,64% -12,49%

Doanh thu bán xăng dầu 732.687 17,35%  764.306 19,79% 4,32%

Doanh thu khác 283.915 6,72%  292.075 7,56% 2,87%

Tổng cộng 4.222.120 100%  3.861.622 100% -8,54%

ĐVT: Triệu đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Kế hoạch 2021 Năm 2021 %TH2021/
KH2021

TH2021/ 
TH2020

1
Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ

4.222.120 3.800.000 3.861.622 101,62% 91,46%

2 Lợi nhuận từ HĐKD 4.293 - 12.703 - 295,90%

3 Lợi nhuận khác 19.769 - 23.130 - 117,00%

4 Lợi nhuận trước thuế 24.062 32.000 35.833 111,98% 148,92%

5 Lợi nhuận sau thuế 18.472 25.600 28.537 111,47% 154,49%

ĐVT: Triệu đồng

Trong năm 2021, Công ty phải đối mặt với nhiều trở ngại do sự ảnh hưởng toàn cầu của dịch COVID-19. Doanh 

thu hàng bán và cung cấp dịch vụ trong năm ghi nhận đạt 3.861.622 triệu đồng, giảm 8,54% so với năm 2020. Bán 

hàng bách hóa vẫn là mảng mang lại nguồn thu lớn cho Công ty khi chiếm đến 72,64% doanh thu. Tuy nhiên, so 

với cùng kỳ năm 2020, doanh thu từ bán hàng bách hóa lại giảm 12,49%, trong khi doanh thu bán xăng dầu lại tăng 

4,32%. Từ đó thấy được, năm nay, cơ cấu doanh thu đã có nhiều thay đổi so vơi cùng kỳ năm trước.

Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng trong năm, các lệnh giãn cách được Chính 

phủ ban hành đã tác động không nhỏ đến việc tiếp cận các sản phẩm của 

Công ty đến người tiêu dùng. Lượng hàng bán bị trả lại của Công ty ghi nhận 

tăng 157,21% so với năm trước. Hơn nữa, trong năm Công ty đã dừng việc cung 

cấp các sản phẩm thuộc ngành hàng của Uniliver. Do đó, doanh thu từ mảng 

bán hàng bách hóa trong năm chỉ đạt 2.813.325 triệu đồng, giảm 12,49% so với 

cùng kỳ năm 2020. Để khắc phục các khó khăn gặp phải, CAMEX đề ra nhiều  

kế hoạch nhằm cải thiện doanh thu, lợi nhuận như đẩy mạnh các chiến dịch 

marketing, tăng độ nhận diện hàng hóa của Công ty đến với khách hàng, ....

Đối với hoạt động 
bán lẻ hàng hóa

Đối với hoạt động 
kinh doanh xăng dầu

Giữa tình hình xăng dầu biến động trên thế giới, lạm phát tăng cao, CAMEX vẫn 

giữ được nguồn cung xăng dầu ổn định trong năm nhờ xây dựng chiến lược 

ứng phó phù hợp trong năm. Doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu ghi 

nhận đạt 764.306 triệu đồng, tăng 4,32% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, 

biến động tình hình xăng dầu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh 

doanh của Công ty, giá vốn hàng bán xăng dầu ghi nhận tăng 5,25% trong năm 

khiến CAMEX gặp khó khăn trong công tác kiểm soát chi phí nguyên vật liệu 

đầu vào. Chính các nguyên nhân trên dẫn đến kết quả lợi nhuận thu được từ 

hoạt động kinh doanh lĩnh vực này ghi nhận giảm 9,86% so với năm 2020.

Đối mặt với tình hình biến động thị trường khó lường, doanh thu thuần trong hoạt động kinh doanh của Công ty có 

xu hướng giảm. Tuy vậy, CAMEX vẫn đạt được hiệu quả nhất định trong công tác tiết kiệm chi phí phải trả trong 

năm 2021. Các chi phí phát sinh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều có xu hướng giảm, trong 

đó, chi phí bán hàng năm 2021 giảm mạnh 25,71% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, CAMEX cũng tiết giảm 

chi phí lãi vay giúp lợi nhận sau thuế trong năm ghi nhận tăng so với cùng kỳ. Qua đó thấy được Công ty đã nhanh 

chóng xây dựng kế hoạch quản trị hiệu quả nhằm kiểm soát chi phí phát sinh, ứng phó với ảnh hưởng khó lường 

của tình hình dịch bệnh.

6,72%

NĂM 2020

75,92%

17,35%

Doanh thu bán xăng dầu

Doanh thu bán hàng Bách hóa

Doanh thu khác

7,56%

NĂM 2021

72,64%

19,79%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách 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 647.419 3,57%

2 Phù Chí Anh Phó Tổng Giám đốc – Kế toán 
trưởng 100.000 0,55%

3 Lưu Hoàng Thống Phó Tổng Giám đốc 108.767 0,6%

Ngày sinh 01/12/1956

Nơi sinh Tỉnh Cà Mau

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 184 Ngô Quyền, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau

Trình độ văn hóa:  12/12

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

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Bạc Liêu

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay: 

Cá nhân: 647.419 CP, chiếm 3,57% Vốn điều lệ

Đại diện sở hữu: Không

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 Kế toán trưởng cửa hàng Bách hóa tổng hợp thị xã Cà Mau 

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 TGĐ, TGĐ Công ty)

28/11/2007 - 05/05/2018 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Thương nghiệp 
Cà Mau

05/05/2018 – hiện nay Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tại Công ty Cổ phần Thương 
nghiệp Cà Mau

Bà NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH
Tổng Giám đốc

Ngày sinh 23/08/1974

Nơi sinh Tỉnh Lâm Đồng

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 165/16A Nguyễn Thiện Năng, Phường 4, Thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau

Trình độ văn hóa:  12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác: 

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Bạc Liêu

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay: 

Cá nhân: 100.000 CP, chiếm 0,55% Vốn điều lệ

Đại diện sở hữu: Không

Quá trình công tác

10/1998 - 02/1999 Kế toán Phòng Kinh tế Kỹ thuật thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

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 – hiện nay Phó Tổng giám đốc CTCP Thương nghiệp Cà Mau

07/09/2016 – hiện nay Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng CTCP Thương nghiệp Cà Mau 

20/06/2020 – hiện nay TV HĐQT CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Ông PHÙ CHÍ ANH
Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

Ngày sinh 22/12/1976

Nơi sinh Tỉnh Cà Mau

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Ấp 1, Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Trình độ văn hóa:  12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác: 

Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay: 

Cá nhân: 108.767 CP, chiếm 0,6% Vốn điều lệ

Đại diện sở hữu: Không

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 Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

04/2019 – hiện nay Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng HC-NS

Ông LƯU HOÀNG THỐNG
Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng HC-NS

Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2021

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

1 Nguyễn Thị Việt Ngọc Phó Tổng Giám đốc 30/12/2010 07/01/2021

29 30CMV CMVBÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM



Số lượng cán bộ, nhân viên

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

STT Tính chất phân loại
Số lượng
(người)

Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ 586 100%

1 Trình độ đại học 95 16,21%

2 Trình độ cao đẳng 35 5,97%

3 Trình độ trung cấp 72 12,29%

4 Công nhân kỹ thuật 384 65,53%

II Theo tính chất hợp đồng lao động 586 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn từ 1-3 năm 174 29,69%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 361 61,60%

3 Hợp đồng theo thời vụ (dưới 1 năm) 51 8,70%

III Theo giới tính 586 100%

1 Nam 458 78,16%

2 Nữ 128 21,84%

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động (người) 647 629 619 586

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 8.300.000 8.000.000 8.000.000 8.500.000

Thu nhập bình quân

VỀ ĐÀO TẠO
Vấn đề đào tạo Nguồn nhân lực luôn là hoạt động cấp bách hơn bao giờ hết trong quá trình phát triển và đổi mới 

của nền kinh tế hiện nay. Một chính sách đào tạo hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất hoạt động 

và phát triển ổn định. Nắm được vấn đề này, Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chú trọng đến kế hoạch và chính 

sách đào tạo Người lao động.

Các lớp, chương trình đào tạo cho Người lao động được tổ chức hợp lý nhằm tạo điều kiện cho tất cả mọi người có 

thể tham gia. Chính sách đào tạo của Công ty đề ra tập trung đào tạo nghiệp vụ và đào tạo nội bộ. Qua đó trau đồi 

thêm khả năng tiếp thị, marketing của nhân viên nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn trong việc cung cấp dịch vụ 

khách hàng, đây cũng là giá trị cốt lõi trong quá trình làm việc của nhân viên.

Bên cạnh các chính sách đào tạo và chế độ làm việc thì môi trường khi làm việc cũng đóng một vai trò quan trọng 

trong việc phát triển khả năng và sự nghiệp của người lao động. Công ty không chỉ chú trọng đào tạo kỹ năng mà 

còn quan tâm đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Cán bộ công nhân viên luôn làm việc trong Công ty với ý 

thức “Văn minh, văn hóa thương nghiệp”, từ đó tạo nên một nét riêng trong văn hóa ứng xử và để lại dấu ấn Công 

ty Cố phần Thương nghiệp Cà Mau.

Không chỉ đảm bảo văn hóa ứng xử trong giao tiếp, phục vụ khách hàng và đối tác, Công ty cũng luôn ưu tiên xây 

dựng môi trường làm việc thân thiện, thoải mái và gắn kết giữa các nhân viên trong Công ty. Để có thể đảm bảo một 

môi trường văn minh và văn hóa, Công ty chú trọng xây dựng các nội quy, quy chế về phong cách, thái độ phục vụ, 

ứng xử giao tiếp trong nội bộ cũng như với đối tác, khách hàng trên tiêu chí thân thiện, tôn trọng, đoàn kết.

Chính sách đãi ngộ của Công ty luôn linh hoạt thay đổi thay từng thời kỳ, song vẫn giữ vững tính minh bạch, rõ ràng 

và thưởng tương xứng với công sức của người lao động nhằm có thể khuyến khích tinh thần làm việc hăng say cũng 

như nâng cao năng suất của Người lao động. Đồng thời, để đảm bảo lợi ích về mặt tinh thần cho Người lao động, 

Công ty luôn đồng hành và lắng nghe những yêu cầu và nguyện vọng của tất cả nhân viên, từ đó phối hợp với công 

đoàn tiếp ứng, hỗ trợ cho những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm có thể giúp nhân viên an tâm lao động, 

công tác.

Bên cạnh đó, chính sách trả lương thưởng của Công ty luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ và minh bạch cho nhân 

viên theo đúng quy định của Nhà nước. Những người lao động khi tham gia vào Công ty đều được kí kết Hợp đồng 

lao động và hưởng những chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của 

Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật việc làm. Đồng thời đáp ứng và giải quyết các chế độ phù hợp đối với các 

vấn đề nghỉ thai sản, ốm đau và các kỳ khám sức khỏe cho nhân viên.

Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện các chế độ thưởng lương làm việc tháng thứ 13 cho nhân viên; thưởng tăng ca; 

thưởng đột xuất và thưởng cho các sáng kiến, đóng góp cải tiến kỹ thuật cho người lao động. Cũng như thường 

xuyên tổ chức các hoạt động ngoài trời, các buổi văn nghệ; tổ chức tham quan du lịch trong những ngày nghỉ và 

ngày lễ nhằm giúp nhân viên giải tỏa áp lực, thư giãn và tăng thêm tinh thần làm việc.

MÔI TRƯỜNG CÔNG VIỆC

VỀ LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI, ĐÃI NGỘ
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÁC DỰ ÁN

Các khoản đầu tư lớn

Các công ty con, công ty liên kết

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu TH 
năm 2020

KH 
năm 2021

TH 
năm 2021

% TH2021/
KH2021

% TH2021/
TH2020

1 Tổng doanh thu 4.222.120 3.800.000 3.861.622 101,62% -8,54%

2 Doanh thu bán hàng Bách hóa 3.205.518 -  2.805.241 - -12,49%

3 Doanh thu bán xăng, dầu 732.687 -  764.306 - 4,32%

4 Doanh thu khác 283.915 - 292.075 - 2,87%

5 Lợi nhuận khác 19.769 - 23.129 - 17,00%

6 Lợi nhuận trước thuế 24.062 32.000 35.833 111,98% 48,92%

7 Lợi nhuận sau thuế 18.472 25.600 28.537 111,47% 54,49%

8 Tỷ lệ cổ tức/ VĐL 15% 12% 12% 100% 80%

ĐVT: Triệu đồngTình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,20 1,63

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,45 0,56

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 67,34 46,88

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 206,19 88,27

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 11,67 13,64

Vòng quay tổng tài sản Vòng 6,31 7,16

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,44 0,74

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 9,73 12,71

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 2,76 5,29

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % 0,10 0,33

CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT

STT Chỉ tiêu TH năm 2020 TH năm 2021 % TH2021/
TH2020

1 Tổng tài sản  55.231  49.527 111,52%

2 Doanh thu thuần  396.272  417.116 95,00%

3 Giá vốn hàng bán  381.259  400.716 95,14%

4 Doanh thu hoạt động tài chính  606  354 171,19%

5 Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, tài chính  14.003  15.417 90,83%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  1.616  1.337 120,87%

7 Lợi nhuận khác  2.567  2.592 99,04%

8 Lợi nhuận trước thuế  4.183  3.929 106,46%

9 Lợi nhuận sau thuế  3.283  3.138 104,62%

ĐVT: Triệu đồng

CCÔNG TY CỔ PHẦN IN BẠC LIÊU

STT Chỉ tiêu TH năm 2020 TH năm 2021 % TH2021/
TH2020

1 Tổng tài sản  24.030  25.893 92,81%

2 Doanh thu thuần  26.896  25.893 103,87%

3 Giá vốn hàng bán  19.803  19.543 101,33%

4 Doanh thu hoạt động tài chính  397  376 105,59%

5 Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, tài chính  4.366  4.009 108,90%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  3.124  2.717 114,98%

7 Lợi nhuận khác  37 -97 -38,14%

8 Lợi nhuận trước thuế  3.161  2.620 120,65%

9 Lợi nhuận sau thuế  2.702  2.090 129,28%

ĐVT: Triệu đồng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Nhìn chung, các hệ số thể hiện khả năng thanh toán của Công ty 

đều có xu hướng tăng. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ 

số thanh toán nhanh tăng lần lượt 0,43 lần và 0,11 lần trong năm 

2021. Mức tăng của các hệ số chủ yếu đến từ biến động giảm 

45,64% của nợ ngắn hạn Công ty, Trong năm 2021, CAMEX đã 

tiến hành thanh toán các khoản vay từ Ngân hàng TMCP Công 

Thương -CN Cà Mau với mục đích vay để bổ sung vốn lưu động. 

Đồng thời, CAMEX cũng đã nhanh chóng chi trả các khoản phải 

trả người bán; trong đó bao gồm công tác hoàn tất khoản nợ 

22.657 triệu đồng của Công ty TNHH TM & DV Long Hưng. 

Ngoài ra, trong năm 2021, CAMEX dừng phân phối ngành hàng 

Unilever nên các khoản nợ từ Công ty TNHH Quốc tế Unilever 

Việt Nam đều được thanh toán hết với giá trị 10.664 triệu đồng, 

qua đó tác động giảm đến nợ ngắn hạn của Công ty. Từ đó góp 

phần tăng tính thanh khoản trong hoạt động của CAMEX.

Bên cạnh đó, biến động hàng tồn kho giảm 22,95% cũng góp phần ảnh hưởng đến các hệ số thanh toán ngắn hạn 

của Công ty. Đối mặt với tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, các lệnh giãn cách xã hội khiến nhu cầu 

của người tiêu dùng giảm mạnh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhận thấy ảnh hưởng từ sự 

biến động này, CAMEX đã điều chỉnh lại lượng hàng tồn kho nhằm tránh ứ đọng hàng hóa và đảm bảo chất lượng 

sản phẩm trong hoạt động kinh doanh năm 2021. Từ đó thấy được hiệu quả trong chiến lược ứng phó biến động thị 

trường của Ban lãnh đạo Công ty.

Trong năm, các hệ số thể hiện cơ cấu vốn đều có xu 

hướng giảm. Chi tiết, hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số 

nợ/vốn chủ sở hữu giảm lần lượt 20,46% và 117,92%. 

Nhân tố gây ảnh hưởng nhiều nhất đến biến động 

của các hệ số là sự sụt giảm 45,64% trong khoản nợ 

phải trả của Công ty, đây là kết quả từ việc CAMEX 

tiến hành thanh toán các khoản vay tài chính ngắn 

hạn ngân hàng trong năm. Ngoài ra,  sự tăng thêm 

của vốn chủ sở hữu cũng góp phần tác động đến 

tình hình cơ cấu vốn của Công ty. Cụ thể, CAMEX đã 

tăng vốn điều lệ từ việc chào bán cổ phiếu ra công 

chúng. Theo đó, vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 

60.520 triệu đồng, tương đương tăng 50% so với 

cùng kỳ năm 2020. Đây là nguồn vốn được CAMEX 

dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị 

trường. Qua đó thấy được CAMEX đã và đang xây dựng chiến lược gia tăng năng lực tài chính và mở rộng hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong tương lai.

1,2

0,45

1,63

0,56

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Năm 2020 Năm 2021

67,34

206,19

46,88

88,27

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Năm 2020 Năm 2021
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CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Các hệ số đánh giá năng lực hoạt động của Công ty 

đều tăng nhẹ trong năm 2021, vòng quay hàng tồn 

kho và vòng quay tổng tài sản của Công ty đều có xu 

hướng tăng, lần lượt đạt 13,64 vòng và 7,16 vòng so 

với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá vốn hàng bán 

và doanh thu thuần đều giảm, Công ty gặp trở ngại 

trong hoạt động kinh doanh vì tình hình dịch bệnh và 

chính sách giãn cách của Chính phủ trong năm. Tuy 

vậy, khoản hàng tồn kho bình quân và tổng tài sản 

của Công ty giảm nhiều hơn đáng kể khiến các chỉ số 

vòng quay có biến động tăng. Trong đó, giá trị khoản 

phải thu nhóm khách hàng Bách hóa giảm 47,05% 

so với cùng kỳ năm trước qua việc Công ty tiến hành 

công tác thu hồi các khoản phải thu trong năm. Song 

song với việc xây dựng và thực hiện chính sách thu hồi công nợ hiệu quả, CAMEX cũng tiến hành đánh giá tình hình 

thị trường, từ đó giảm lượng hàng hóa nhập kho, sản phẩm tồn kho trong năm. Có thể thấy trong năm Ban lãnh đạo 

CAMEX đã nỗ lực trong quá trình ứng phó với tình hình biến động thị trường do dịch bệnh COVID-19 và xây dựng 

chiến lược quản trị hiệu quả đem lại lợi nhuận cho Công ty.

Trong năm, các chỉ số thể hiện khả năng sinh lời của Công ty đều có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, các hệ số ROS, 

ROE, ROA tăng lần lượt 0,3%, 2,98% và 2,53% so với cùng kỳ năm trước. Tuy phải đối mặt với tình hình dịch bệnh 

khó lường, CAMEX vẫn đưa ra kế hoạch kiểm soát chi phí kịp thời, kế hoạch bán hàng linh hoạt và hợp lý, qua đó 

góp phần đưa khoản lợi nhuận sau thuế thu được tăng 54,49% so với năm 2020. Có thể thấy Ban lãnh đạo CAMEX 

đã đưa ra những quyết định kịp thời, thực hành tiết kiệm chi phí hiệu quả, qua đó cải thiện chính sách quản trị của 

Công ty nhằm tăng lợi nhuận thu được cùng với mức chi phí phù hợp.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)

11,67

6,31

13,64

7,16

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Năm 2020 Năm 2021

0,44

9,73

2,76

0,10,74

12,71

5,29

0,33

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 
chủ sở hữu bình quân

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 
tài sản bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh/ Doanh thu 

thuần

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Năm 2020 Năm 2021
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 
CỦA CHỦ SỞ HỮU

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phiếu Giá trị Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 634  18.120.380  181.203.800.000 99,80%

1 Cổ đông Nhà nước 1  2.936.024  29.360.240.000 16,17%

2 Cổ đông cá nhân 615  5.173.189  51.731.890.000 28,49%

3 Cổ đông tổ chức 18  10.011.167  100.111.670.000 55,14%

II Cổ đông nước ngoài 10  35.488  354.880.000 0,20%

1 Cá nhân 6  7.283  72.830.000 0,04%

2 Tổ chức 4  28.205  282.050.000 0,16%

Tổng cộng 644  18.155.868  181.558.680.000 100,00%

Tính đến ngày 31/12/2021

TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA: 0% (*)

(*)Theo Công văn số 8752/UBCK-PTTT về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ 

phần Thương nghiệp Cà Mau ngày 21/12/2021 của UBCKNN.

STT
Thời điểm 
tăng vốn

Số lượng cổ 
phần phát hành

Vốn sau khi tăng Hình thức tăng vốn Đơn vị cấp

1 2009 1.049.986 80.499.860.000

Phát hành cổ phiếu thưởng 10% cho 

cổ đông hiện hữu và ESOP cho cán bộ 

CNV tỷ lệ 5%

UBCKNN

2 2010 1.529.352 95.793.380.000
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 

năm 2009 tỷ lệ 19%
UBCKNN

3 2011 1.628.257 112.075.950.000

Phát hành cổ phiếu thưởng 12% cho 

cổ đông hiện hữu, phát hành ESOP cho 

cán bộ CNV tỷ lệ 5%

UBCKNN

4 2012 896.317 121.039.120.000
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 

2011 với tỷ lệ 8%
UBCKNN

5 2021 6.051.956 181.558.680.000
Phát hành cổ phiếu ra công chúng với 

tỷ lệ phát hành 2:1
UBCKNN

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Công ty đã trải qua những đợt tăng vốn như sau:CỔ PHẦN

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

Tổng số cổ phiếu 
đã phát hành

18.155.868

Số lượng cổ 
phiếu đang 

lưu hành

18.155.868

Số lượng cổ 

phiếu quỹ

0 cổ phiếu

Loại cổ phần

Cổ phần 
phổ thông

Mệnh giá cổ phần

10.000 
đồng/CP

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau là công ty hoạt động trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ hàng 

hóa. Công ty không tập trung vào sản xuất, do đó các hoạt động kinh doanh chính của Công ty phần 

lớn đều không gây phát thải khí nhà kính hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. Tuy nhiên, Công 

ty cũng không thể tránh khỏi việc một số loại khí độc hại được phát thải ra bên ngoài một cách gián 

tiếp và vô tình gây ảnh hưởng đến tình trạng nóng lên toàn cầu.

Tác động của hoạt động Công ty đến môi trường phần lớn đều là tác động gián tiếp. Trong quá trình 

vận chuyển và lưu trữ nguyên vật liệu, việc sử dụng các thiết bị vận chuyển là vô cùng cần thiết. Tuy 

nhiên, khi các phương tiện như xe tải, ô tô... sử dụng động cơ đốt với xăng hoặc dầu diesel được vận 

hành sẽ phát thải lượng lớn khí CO2 ra môi trường. Ngoài ra, tại các chi nhánh, văn phòng bán buôn 

bán lẻ của Công ty, việc sử dụng điện năng từ các nhà máy sản xuất điện cũng gián tiếp phát thải các 

khí CO2, CH4, NO ra môi trường.

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải 

khí nhà kính:

Để có thể giảm thiểu tác động đến môi trường 

trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty luôn 

xây dựng các kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu 

một cách hợp lí, tránh tốn kém năng lượng và khí 

nhà kính phát thải. Đồng thời, Công ty tích cực 

hưởng ứng và tổ chức các chương trình, các buổi 

đào tạo cũng như phong trào về vấn đề hạn chế 

sử dụng điện năng nhằm góp phần giảm tình trạng 

phát thải khí nhà kính tại nhiều khu vực hoạt động 

kinh doanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU
Tại CAMEX, Công ty luôn giữ vững phương châm ưu tiên 

chất lượng sản phẩm vì người tiêu dùng. Do vậy, nguồn 

nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào luôn được xem xét, 

lựa chọn kỹ lưỡng qua nhiều khâu nhằm đảm bảo tiêu 

chuẩn về chất lượng. Đồng thời, Công ty luôn tạo nhiều 

mối quan hệ đối với các nhà cung cấp uy tín, qua đó hợp 

tác đem lại nhiều sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn về chất 

lượng, thành phẩm và cả về mặt đa dạng hóa để có thể 

giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn khi sử dụng 

sản phẩm từ CAMEX.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đặc biệt chú trọng công tác 

lưu trữ hàng tồn kho. Các sản phẩm, hàng hóa khi được 

lưu trữ tại kho luôn được đảm bảo trong tình trạng tốt 

nhất, các công tác bảo vệ hàng hóa và đảm bảo không 

gian lưu trữ luôn được tuân thủ nghiêm ngặt nhằm có 

thể đưa đến sản phẩm với chất lượng tốt nhất cho khách 

hàng.

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Hiện nay, định mức tiêu thụ ở Việt Nam đang dần tăng cao trong quá trình phát 

triển công nghiệp hóa. Đây là vấn đề luôn được lưu tâm đối với các doanh nghiệp 

kể cả CAMEX, do đó Công ty luôn chú ý xây dựng các kế hoạch sử dụng năng 

lượng hợp lý, tiết kiệm và góp phần bảo vệ môi trường. Năng lượng tiêu thụ tại 

Công ty chủ yếu từ các khu vực chi nhánh, cửa hàng bán lẻ và bán buôn, do vậy 

Công ty đã áp dụng các biện pháp giảm mức năng lượng tiêu thụ bằng cách xem 

xét thay đổi các thiết bị cũ, sử dụng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng nhưng 

với hiệu suất cao hơn. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức đào tạo, luôn nhắc nhở 

người lao động, cán bộ công nhân viên trong việc sử dụng điện hợp lý; hưởng 

ứng, ủng hộ các phong trào bảo vệ môi trường như Giờ Trái Đất, phong trào kêu 

gọi tiết kiệm năng lượng, ...

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trong năm, Công ty không có trường hợp nào bị xử 

phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các 

quy định về môi trường
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN 
ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 
CỦA CÔNG TY (TIẾP THEO)

TIÊU THỤ NƯỚC

Công ty hoạt động trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nơi chịu ảnh 

hưởng lớn bởi tình trạng nước ngập mặn, do đó nguồn nước tinh khiết có thể 

sử dụng ở khu vực này là vô cùng quý giá. Bên cạnh đó, việc tiết kiệm nguồn 

nước không chỉ bảo vệ nguồn nước sử dụng mà còn góp phần bảo vệ môi 

trường, tránh tình trạng suy kiệt tài nguyên. Nắm được tầm quan trọng của 

vấn đề này, Công ty thực hiện đào tạo, tuyên truyền và liên tục nhắc nhở các 

nhân viên trong việc sử dụng hợp lý nguồn nước nhằm nâng cao ý thức và 

kiến thức người lao động trong vấn đề này. Đồng thời, Công ty đầu tư thêm 

các thiết bị mới như sử dụng thiết bị, hệ thống van nước có vòi chảy nước 

chậm; sử dụng vòi rửa tay nhấn hơi – tự ngắt nước,... qua đó hạn chế việc sử 

dụng nước quá mức trong quá trình làm việc và hoạt động.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

Về chính sách lương thưởng đối với người lao động

Công ty luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ và minh bạch 

trong chế độ trả lương cho nhân viên theo đúng quy định 

của Nhà nước. Phần lương của nhân viên được xem xét 

phù hợp với tính chất, ngành nghề lao động và năng lực 

của từng người. Chính sách trả lương này của Công ty 

được xây dựng gắn liền với hiệu suất và chất lượng công 

việc của người lao động, nhân viên được xem xét thưởng 

thêm cùng với sự gia tăng trong hiệu quả lao động. Từ đó 

có thể đảm bảo nhân viên của Công ty nhận được khoản 

thù lao xứng đáng với năng lực làm việc.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và 

phúc lợi của người lao động

Chính sách của Công ty luôn ưu tiên lợi ích dành cho cán 

bộ công nhân viên, các nhân viên ký hợp đồng với Công 

ty đều được hưởng những chính sách Bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định 

của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội; Luật việc làm. 

Ngoài các chính sách bảo đảm quyền lợi và sức khỏe cho 

người lao động, Công ty có các phúc lợi khác về vấn đề 

hỗ trợ chi chí, các chế độ về khen thưởng và phụ cấp cho 

nhân viên.

Hoạt động đào tạo người lao động

Các hoạt động đào tạo tại Công ty luôn được tổ chức 

thường xuyên và tập trung đào tạo về các kỹ năng, ng-

hiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực bán hàng, marketing... 

nhằm nâng cao dịch vụ tại các cửa hàng của Công ty. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng thiết kế các chương 

trình đào tạo phù hợp với chuyên môn và kế hoạch phát 

triển của mỗi nhân viên, luôn đồng hành và tạo điều kiện 

cho các nhân viên trong Công ty phát triển lĩnh vực của 

riêng mình.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Hàng năm, Công ty luôn trích ra một phần ngân sách dành cho các chương 

trình, công tác xã hội hỗ trợ cộng đồng. Công ty tích cực tham gia, thực hiện 

các chương trình chăm sóc, hỗ trợ các hộ gia đình, người dân địa phương gặp 

khó khăn; tổ chức các chuyến đi thăm và đóng góp hỗ trợ cho các mái ấm tình 

thương, viện dưỡng lão,... 

Ngoài ra, Công ty còn đồng hành cũng người dân trong quá trình kêu gọi sự hỗ 

trợ từ chính quyền, hỗ trợ một phần cải tạo cơ sở hạ tầng tại các địa bàn hoạt 

động. Qua đó góp phần cải thiện chất lượng giao thông của người dân, cũng 

như gia tăng sự thuận tiện trong việc vận chuyển hoàng hóa của Công ty.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 
VỐN XANH THEO HƯỚNG DẪN CỦA UBCKNN

Hiện tại Công ty chưa có các hoạt động về thị trường vốn xanh. Tuy nhiên, 

CAMEX rất quan tâm theo dõi các thông tin về hoạt động này và sẽ tích cực 

tham gia khi có hướng dẫn cụ thể từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH 
GIÁ CỦA BAN TỔNG 

GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả 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



ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong năm 2021, Công ty đã cho thấy những nỗ lực nhất định khi đối phó với diễn biến phức tạp của thị trường. Cụ 

thể, điều này được thể hiện qua số liệu doanh thu của Công ty, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm đạt 

giá trị 3.861.622 triệu đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 35.833 triệu đồng và 28.537 triệu đồng. Công 

ty đã phải suy xét về chiến lược hoạt động rất nhiều để có thể tận dụng tối ưu uy tín và vị thế thương hiệu của Công 

ty, từ đó đạt được kết quả như hiện tại.

Vốn là một công ty hoạt động lâu đời tại địa bàn 

tỉnh Cà Mau và Đồng bằng Sông Cửu Long, CAMEX 

có lợi thế rất lớn trong việc nắm bắt xu hướng và sở 

thích tiêu dùng của người tiêu dùng ở khu vực này. 

Tận dụng ưu thế này, Công ty tập trung duy trì mạng 

lưới cửa hàng bách hóa tại khu vực hoạt động kinh 

doanh chủ chốt. Công ty cũng đã rất linh hoạt, phản 

ứng nhanh trong vấn đề quản lý và lưu trữ nguyên 

vật liệu, hàng tồn kho, cải thiện biên lợi nhuận từ 

hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, Công ty cũng đẩy mạnh phương hướng 

hợp tác thương mại nhằm tạo sự đa dạng và đầy đủ 

đối với nguồn cung dành cho người tiêu dùng trong 

khu vực, hướng kinh doanh này không chỉ giúp đời 

sống người dân được cải thiện, hoạt động kinh tế 

trở nên nhộn nhịp hơn, mà còn có lợi ích giữ vững 

mức tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn kinh doanh.

Tuy nhiên, đối mặt với thị trường biến động trong năm 

thì các doanh nghiệp cạnh tranh cũng dần đẩy mạnh 

các chiến lược marketing, nhằm gây sự chú ý đến 

người tiêu dùng. Vì vậy, Công ty đẩy mạnh các chiến 

lược phát triển sản phẩm và quảng bá đến người tiêu 

dùng nhằm giữ vững thị phần tại các địa phương.

Bên cạnh đó, với diễn biến tiêu cực trên thị trường, 

không chỉ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh 

doanh của CAMEX mà các doanh nghiệp là đối tác 

của Công ty cũng bị tác động tương tự. Theo đó, một 

số doanh nghiệp đối tác quyết định ứng phó với các 

khó khăn bằng cách tiết giảm chi phí như giảm mức 

chiết khấu, hoa hồng, .... Điều này khiến Công ty gặp 

khá nhiều bất lợi trong vấn đề quản lý chi phí đầu vào.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước tăng khoảng 40% so với 

đầu năm do áp lực từ giá xăng dầu thế giới. Nhận biết 

được các rủi ro có thể xảy ra, Công ty đã xây dựng chiến 

lược ứng phó hợp lý và giữ được nguồn cung ổn định 

trong năm.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 95/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014 về 

kinh doanh xăng dầu. Trong đó, Nghị định mới bổ sung 

công thức tính giá cơ sở xăng dầu được xác định từ cơ 

cấu tỷ trọng gồm cả 2 nguồn xăng dầu nhập khẩu và sản 

xuất trong nước, thay vì chỉ dựa trên giá nhập khẩu như 

trước đây. Nghị định này được áp dụng từ ngày 2/1/2022, 

theo đó giá bán lẻ xăng, dầu sẽ được kiểm soát chặt chẽ 

hơn, thay vì chỉ dựa vào đà tăng của thế giới.

Tuy nhiên, Công ty phải đối mặt với sự cạnh 

tranh gay gắt với các doanh nghiệp kinh doanh 

xăng dầu lớn mạnh và có thương hiệu uy tín như 

Petrolimex, Petrovietnam,... các doanh nghiệp 

này đang dần mở rộng mạng lưới phân phối trên 

thị trường.

Ảnh hưởng của dịch bệnh và chính sách giãn cách 

xã hội của chính phủ trong năm đã khiến chuỗi 

cung ứng của quá trình hoạt động kinh doanh 

Công ty bị gián đoạn, gây trở ngại đối với tình hình 

lưu thông hàng hóa, tình hình vận tải giữa các khu 

vực,... Điều này ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch 

kết quả kinh doanh và doanh số tiêu thụ của Công 

ty trong năm.

Đối với lĩnh vực xăng dầuĐối với lĩnh vực bách hóa
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Chỉ tiêu
Năm 2020 Năm 2021

% Tăng/giảm
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn 488.886 80,72% 360.315 76,20% -26,30%

Tài sản dài hạn 116.767 19,28% 112.538 23,80% -3,62%

Tổng tài sản 605.653 100% 472.853 100% -21,93%

Tại thời điểm 31/12/2021, tài sản ngắn hạn ghi nhận đạt 360.315 triệu đồng, tài sản dài hạn đạt 112.538 triệu đồng, 

hai khoản mục lần lượt đạt 76,2% và 23,8% trong cơ cấu tài sản Công ty. Trong đó, tài sản ngắn hạn là nguyên nhân  

chính tác động đến biến động giảm tổng tài sản của Công ty. CAMEX tiến hành thu hồi các khoản nợ của nhóm 

khách hàng Bách hóa trong năm, đồng thời điều chỉnh giảm nhập hàng hóa tồn kho, qua đó tác động đến giá trị 

tổng tài sản khiến khoản mục ghi nhận giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước đó.

Bên cạnh đó, tài sản dài hạn của Công ty cũng được ghi nhận giảm nhẹ 3,62% so với năm 2020. Nguyên nhân chủ 

yếu đến từ khoản khấu hao kiến trúc, máy móc và phương tiện vận chuyển trong tài sản cố định của Công ty.

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng nợ phải trả ghi nhận đạt 221.692 triệu đồng, giảm 45,64% so với cùng kỳ năm 

2020. Trong khi nợ dài hạn chiếm 0,2% với giá trị 450 triệu đồng, duy trì ổn định so với năm 2020, nợ ngắn hạn đạt 

221.242 triệu đồng, chiếm 99,8% tỷ trọng trong cơ cấu nợ và giảm 45,69% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân 

chủ yếu đến từ việc Công ty thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn ngân hàng trong năm. Đây là những khoản vay 

được Công ty dùng để bổ sung vốn lưu động và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, Công ty 

đã đạt được hiệu quả nhất định trong quá trình quản lý và sử dụng nguồn vốn, từ đó đem lại lợi nhuận, góp phần 

thúc đẩy tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của CAMEX.

Chỉ tiêu
Năm 2020 Năm 2021

% Tăng/giảm
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn 407.401 99,89% 221.242 99,80% -45,69%

Nợ dài hạn 450 0,11% 450 0,20% -

Tổng nợ phải trả 407.851 100% 221.692 100% -45,64%

19,28%

NĂM 2020

80,72%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

NĂM 2021

76,2%

23,8%

0,11%

NĂM 2020

99,89%

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

0,2%

NĂM 2021

99,8%

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Để có thể phát huy hết tiềm năng, thế mạnh và năng lực của Công ty, Ban lãnh đạo đã tiến hành cải tiến 

và thay đổi về các chính sách, cơ cấu tổ chức và chiến lược, kế hoạch hoạt động.

Bổ sung 1 (một) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022) vào ngày 30/06/2021.

Quyết định thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty có hiệu 

lực từ ngày 31/03/2021.

Đẩy mạnh hoạt động bán hàng nhằm duy trì thị phần của mình ở địa bàn kinh doanh truyền thống là  

Cà Mau và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

Xây dựng kế hoạch lưu trữ hàng tồn kho hợp lí dựa vào nghiên cứu tình hình và diễn biến trên thị 

trường.

Tiến hành đầu tư, sửa chữa, tái cơ cấu các kho chứa, kho lưu trữ; áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại 

nhằm đảm bảo môi trường và điều kiện lưu trữ hàng hóa; tối ưu nguồn chi phí cần phải sử dụng đáp 

ứng nguồn cung hàng hóa ra thị trường.

Công ty tiếp tục kế hoạch xây dựng và sửa chữa cụm Xăng dầu – Bách hóa Cái Nai sau khi hoàn thành 

dự án Tổng kho bách hóa – Cửa hàng xăng dầu Năm Căn theo kế hoạch đề ra.

Xem xét và đưa ra quyết định đóng cửa một số các chi nhánh và cửa hàng không đem lại kết quả kinh 

doanh khả quan cho Công ty.

Về cơ cấu tổ chức

Về công tác quản lý sản xuất kinh doanh

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế

Tổng chi phí

Lợi nhuận sau thuế

3.700.000 triệu đồng 3.670.600

29.400 triệu đồng 23.500 triệu đồng
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ĐÁNH GIÁ 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY

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



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

STT Chỉ tiêu
TH năm 

2020
KH năm 

2021
TH năm 

2021
TH 2021/
KH 2021

TH 2021/
TH 2020

1
Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ

 4.222.120  3.800.000  3.861.507 101,62% 91,46%

2 Lợi nhuận trước thuế  24.062  32.000  35.832 111,98% 148,92%

3 Lợi nhuận sau thuế  17.256  25.600  28.536 111,47% 165,37%

ĐVT: Triệu đồng

Trong năm 2021, tổng quan tình hình hoạt động có tính khả quan cao hơn so với năm 2020. Qua quá trình nỗ 

lực ứng phó và đầu tư chiến lược kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được những 

chỉ tiêu kinh doanh nhất định.

Quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm phải chịu ảnh hưởng về nhiều mặt:

◊ Mức độ cạnh tranh trên thị trường tăng cao giữa các doanh nghiệp kinh doanh bách hóa, các doanh 

nghiệp hợp tác cung cấp hàng hóa liên tục tiến hành giảm hạn mức chiết khấu đối với Công ty.

◊ Tiến hành đầu tư vay vốn và thế chấp ngân hàng trong thời điểm lãi suất ngân hàng ổn định, tuy 

nhiên dự đoán xu hướng lãi suất tăng nhẹ cũng phần nào tạo áp lực vay vốn, thế chấp cho Công ty.

◊ Giá xăng dầu trên thế giới và trong nước biến động thất thường khiến Công ty phải liên tục điều chỉnh 

kế hoạch kinh doanh xăng dầu, giữ vững nguồn cung trên thị trường.

Ngoài ra, khi xem xét đến kết quả kinh doanh 

của Công ty có thể thấy lợi nhuận trước 

thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 

111,98% và 111,47% so với kế hoạch được 

Hội đồng quản trị đề ra là đạt 32.000 triệu 

đồng và 25.600 triệu đồng. Đồng thời, doanh 

thu thuần trong năm giảm nhẹ do Công ty 

dừng phân phối ngành hàng Unilever. Hướng 

tới kết quả khả quan cho hoạt động kinh 

doanh, Công ty đã đưa ra các chính sách liên 

quan, các chiến lược ứng phó kịp thời nhằm 

ổn định và phát triển hoạt động bán hàng, 

mạnh dạn tiến hành đóng và chuyển đổi 

một số các ngành hàng, một số chi nhánh 

không phù hợp; thanh lý ngành hàng, sản 

phẩm không đạt hiệu quả kinh doanh. Đồng 

thời, Công ty cũng tiến hành mở rộng địa 

bàn hoạt động kinh doanh, thành lập thêm 

một số các cửa hàng bán lẻ trên khu vực 

địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc luôn quan tâm đến công tác nâng cao nhận thức “Văn 

minh văn hóa thương nghiệp”, tạo môi trường làm việc thân thiện với đội ngũ nhân viên có phong 

thái đúng mực, văn hóa trên tiêu chí cư xử tôn trọng và đoàn kết. Bên cạnh đó, Công ty cũng đảm 

bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với lực lượng lao động, đảm bảo lợi ích của nhân 

viên đối với chính sách trả lương, đào tạo, cũng như trong hợp đồng lao động nhằm thúc đẩy và ổn 

định hiệu suất làm việc của nguồn lao động trong Công ty.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty luôn chú trọng trong việc giám sát và theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng 

Giám đốc trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể, Hội đồng quản trị triển khai các công 

tác kiểm tra và đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

◊ Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, các chiến lược kinh doanh và công 

tác thực hiện kế hoạch của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành chỉ tiêu kế 

hoạch và chiến lược kinh doanh đã được Hội đồng quản trị đề ra.

◊ Giám sát và chỉ đạo công tác công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch trong công cuộc công bố 

tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty. Qua đó giúp các cổ đông và nhà đầu tư giám 

sát, theo dõi hiệu quả tình hình hoạt động doanh nghiệp.

◊ Theo dõi chặt chẽ, tăng cường đầu tư cho bộ phận nghiên cứu và phát triển, đẩy mạnh công tác áp 

dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty đã và đang dần thích ứng, cũng như thận trọng hơn trong công tác ứng phó với những khó khăn có 

thể gặp phải trong quá trình hoạt động, nhờ đó Công ty đã có thể đạt được kết quả khả quan trong 2021. 

Ghi nhận những kết quả này, Hội đồng quản trị đưa ra mục tiêu hoạt động cho năm 2022 cụ thể là:

• Vốn chủ sở hữu: 250.000 triệu đồng

• Doanh thu thuần: 3.700.000 triệu đồng

• Lợi nhuận sau thuế: 23.500 triệu đồng

Với mục đích đạt được những chỉ tiêu đề ra, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng phát triển cho Công ty 

bám sát những mục tiêu được giao phó của Đại hội đồng cổ đông:

 » Cơ cấu, đánh giá lại các ngành hàng và sản phẩm kinh doanh; đầu tư chiến lược kinh doanh hàng 

hóa đa dạng.

 » Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện các dự án còn dang dở tại các khu vực Cái Nai và Năm Căn.

 » Duy trì và phát triển chất lượng quy trình quản lý hệ thống kho bãi; chú trọng công tác quản lý, lưu trữ 

hàng tồn kho; đảm bảo nguồn cung hàng hóa, dịch vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như lợi 

nhuận của Công ty.

 » Xây dựng chính sách buôn bán hàng hóa phù hợp với xu hướng, giữ vững vị trí của Công ty trên thị 

trường; cải tiến chiến lược kinh doanh hàng hóa, chính sách chiết khấu dành cho khách hàng, chiến 

lược đầu tư cơ sở vật chất các cửa hàng của Công ty.

 » Cải tiến chính sách điều hành và chính sách quản lý Công ty, chính sách hỗ trợ người lao động; đầu tư 

cơ sở vật chất, duy trì văn hóa đoàn kết trong môi trường làm việc, đảm bảo chất lượng và hiệu quả 

dịch vụ lao động trong Công ty.

 » Chú trọng trong công tác tìm kiếm và đánh giá các mối quan hệ với đối tác Công ty, xây dựng mối liên 

kết hợp tác hữu nghị và kinh doanh hiệu quả.

 » Thành lập một số cửa hàng bán lẻ nhằm mở rộng thị trường kinh doanh, cụ thể như: Cửa hàng Bách 

hóa số 09, Cửa hàng Bách hóa Bến Tàu A,...
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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



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HĐQT

Tính tại ngày 31/12/2021
STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Tuấn Quỳnh Chủ tịch HĐQT 9.259.494 51%

2 Nguyễn Thị Hiền Thành viên HĐQT - -

3 Nguyễn Thị Việt Ánh Thành viên HĐQT 647.419 3,57%

4 Hoàng Anh Dũng Thành viên HĐQT 2.936.024 16,17%

5 Dương Xuân Phát Thành viên HĐQT độc lập - -

6 Nguyễn Văn Khánh Thành viên HĐQT độc lập - -

7 Phù Chí Anh Thành viên HĐQT 100.000 0,55%

Ngày sinh 24/12/1964

Nơi sinh Hà Nội

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 232/107 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí 
Minh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân

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

Cá nhân: Không

Đại diện sở hữu: 9.259.494 CP, chiếm 51% Vốn điều lệ, là đại 
diện của Công ty TNHH TMDV Long Hưng

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

05/05/2018 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Ông NGUYỄN TUẤN QUỲNH 
Chủ tịch HĐQT

Ông PHÙ CHÍ ANH    
Thành viên HĐQT

Thông tin xem tại Chương II mục 2 – Tổ chức và nhân sự
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Ngày sinh 10/10/1972

Nơi sinh Thái Bình

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 232/107 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí 
Minh

Trình độ văn hóa 12/12

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

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

Không có

Quá trình công tác

1992 – 1994 Nhân viên tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex

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

2005 - đến nay Giám đốc Công ty TNHH TMDV Long Hưng

05/05/2018 – đến nay Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Bà NGUYỄN THỊ HIỀN  
Thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Ngày sinh 24/01/1976

Nơi sinh Hà Nội

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 05 tầng 2, chung cư 23 đường Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế đầu tư Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Phó trưởng Ban Kế hoạch thuộc Tổng Công ty Dầu Việt Nam 
– CTCP

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay

Cá nhân: Không

Đại diện sở hữu: 2.936.024 cổ phần, chiếm 16,17% Vốn điều 
lệ, là đại diện của PVOIL tại Công ty Cổ phần Thương Nghiệp 
Cà Mau(*)

Quá trình công tác

1992 – 1994 Nhân viên tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex

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

2005 - đến nay Giám đốc Công ty TNHH TMDV Long Hưng

05/05/2018 – đến nay Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Ông HOÀNG ANH DŨNG   
Thành viên HĐQT

(*) Tính đến ngày 26/03/2022, Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (cổ đông lớn chiếm 16,17%) đang tiến hành thoái vốn tại 

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 40/GCN-UBCK 

do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 08 tháng 03 năm 2022.

Bà NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH    
Thành viên HĐQT

Thông tin xem tại Chương II mục 2 – Tổ chức và nhân sự
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Ngày sinh 23/11/1959

Nơi sinh Long An

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 52/2/282 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính Kế toán

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay

Không

Quá trình công tác

1983 – 1992 Cán bộ phòng kế hoạch Công ty Lương thực tỉnh Cửu Long Công ty 
TNHH Bình Minh tại Hà Nội

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 12/2018 Phó giám đốc Công ty TNHH TMDV Long Hưng

05/05/2018 đến nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Ông DƯƠNG XUÂN PHÁT  
Thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)
Ngày sinh 14/08/1982

Nơi sinh Long An

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 357/14 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân Anh văn, Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Tài chính 
– Ngân hàng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, 
Phó Giám đốc phụ trách CN Công ty Cổ phần chứng khoán 
Bảo Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 
Thủy sản Cà Mau

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay

Không

Quá trình công tác

2006 - 2008 Phó phòng Tư vấn TCDN CN Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt, 
Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Thương mại Sài 
Gòn.

2008 - 2011 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

2008 - 2015 Trưởng phòng Tư vấn TCDN CN Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt

2012 – đến nay Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

2015 – đến nay Phó Giám đốc phụ trách CN Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt

2020 – đến nay Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

2020 – đến nay Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Ông NGUYỄN VĂN KHÁNH  
Thành viên HĐQT

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT trong năm

Tên thành viên Vị trí HĐQT Ngày bổ nhiệm/
miễn nhiệm Ghi chú

Hoàng Anh Dũng Thành viên 30/06/2021 Bổ nhiệm

Lê Xuân Trình Thành viên 30/06/2021 Miễn nhiệm
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Nội dung và kết quả của các cuộc họp

Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng 

như sau:

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

01 01/2021/NQ/HĐQT 07/01/2021

Về việc thông qua chốt danh sách cổ đông về việc chi trả 15% cổ tức 

năm 2021 bằng tiền mặt, thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện 

quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, 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 (Vietcombank CN Cà Mau), Ngân hàng 

TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà Mau (Vietinbank CN Cà 

Mau) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Cà Mau 

(Sacombank CN Cà Mau)

02 02/2021/NQ-HĐQT 14/01/2021

Về việc Cơ cấu điều chỉnh, chuyển đổi một số ngành hàng kinh doanh, 

chấn chỉnh công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự, đánh giá và cơ cấu lại 

tài sản hiện hữu công ty.

03 03/2021/NQ-HĐQT 12/03/2021

Về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào 

bán cho Cổ dông hiện hữu theo phương án đã được duyệt tại Nghị 

quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 của Đại hội đồng cổ 

đông, đến hết ngày 01/03/2021. Thông qua việc chào bán số lượng 

Cổ phần chưa phân phối hết.

04
03A/2021/NQ-

HĐQT
12/03/2021

Về việc thông qua điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua số cổ phần 

chưa phân phối hết đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-

HĐQT ngày 12/03/2021

05 04/2021/NQ-HĐQT 31/03/2021

Về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, 

thông qua giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau 

tại Hậu Giang, thông qua đơn từ nhiện Trưởng Ban Kiểm soát của Ông 

Đỗ Cao Sơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xuyên suốt quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát nghiêm ngặt các hoạt động, công 

tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành và tổ chức họp định kỳ/đột xuất hàng 

quý nhằm nắm rõ tiến độ, tình hình hoạt động cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đề ra chiến 

lược kinh doanh phù hợp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng 

Giám đốc, đảm bảo Ban điều hành thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, thực hiện các Nghị quyết ban hành 

của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Qua đó, Hội đồng quản trị đảm bảo Công ty hoạt động và 

phát triển theo đúng định hướng mục tiêu.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng tiến hành giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin nhằm 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 và kiểm soát các hoạt động Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không 
tham dự họp

01 Nguyễn Tuấn Quỳnh Chủ tịch 10/10 10/10

02 Nguyễn Thị Việt Ánh Thành viên 10/10 10/10

03 Nguyễn Thị Hiền Thành viên 10/10 10/10

04 Dương Xuân Phát Thành viên 10/10 10/10

05 Nguyễn Văn Khánh Thành viên 10/10 10/10

06 Phù Chí Anh Thành viên 10/10 10/10

07 Hoàng Anh Dũng Thành viên 3/10 3/10
Bổ nhiệm ngày 

30/06/2021

08 Lê Xuân Trình Thành viên 7/10 7/10
Miễn nhiệm ngày 

30/06/2021
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Nội dung và kết quả của các cuộc họp

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

06 05/2021/NQ-HĐQT 06/05/2021

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021, thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 

2021, thông qua kế hoạch tiền lương năm 2021, thông qua ủy quyền 

thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng, thông qua kế hoạch 

về việc cho Công ty TNHH MTV Bách Việt vay vốn, thông qua giải thể 

Cho nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang, Chi 

nhánh cửa hàng Phân phối hàng tiêu dùng Hộ Phòng và Trạm chiết 

nạp gas Định Bình.

07 06/2021/NQ-HĐQT 28/06/2021

Về việc thông qua hợp nhất lợi nhuận sau thuế Công ty TNHH Một 

thành viên Bách Việt năm 2020 về Công ty Cổ phần Thương Nghiệp 

Cà Mau

08 07/2021/NQ-HĐQT 12/08/2021
Về việc chốt danh sách cổ đông chi trả 8% cổ tức năm 2020 bằng tiền 

mặt, thông qua báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021

09 08/2021/NQ-HĐQT 10/09/2021 Về việc ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty

10 09/2021/NQ-HĐQT 27/12/2021

Về việc ước thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; thông qua kế 

hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2022; Thông qua kế hoạch 

tiền lương năm 2022; Thông qua ủy quyền thế chấp tài sản và thực 

hiện quan hệ tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam – Chi Nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 

Nam – Chi Nhánh Cà Mau, Thông qua bổ nhiệm nhân sự và sắp xếp hệ 

thống kinh doanh, Thông qua thành lập cửa hàng bán lẻ, giải thể cửa 

hàng cửa hàng Điện máy Bạc Liêu, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

tại Hộ phòng, Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV Bách Việt (công 

ty con CMV) vay vốn lưu động để hoạt động kinh doanh năm 2022.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về 
quản trị công ty

Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia khóa học về quản trị công ty 

tổ chức trước đây.
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BAN KIỂM SOÁT

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

Tính tại ngày 31/12/2021

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 110.000 0,61%

3 Ngô Thế Anh Thành viên - -

Ngày sinh 1987

Nơi sinh Bảo Lộc – Lâm Đồng

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 8.02 Lô A, Chung cư Thủ Thiêm lô P, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Phụ trách kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 
Long Hưng

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay

Không có

Quá trình công tác

01/2012 – 05/2018 Chuyên viên tư vấn dịch vụ kế toán và thuế Công ty TNHH Kế Toán 
Kim Thủy

06/2018 - nay Phụ trách kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long 
Hưng

05/2019 – nay Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Ông ĐỖ CAO SƠN  
Trưởng Ban Kiểm soát

Ngày sinh 05/07/1962

Nơi sinh Cà Mau

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 219/19 Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh 
Cà Mau

Trình độ chuyên môn Đại học Tài chính – Kế toán

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay

Cá nhân: 110.000 CP, chiếm 0,61% Vốn điều lệ

Đại diện sở hữu: Không

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 MTV Bách Việt

05/05/2018 – nay Thành viên Ban kiểm soát CTCP Thương Nghiệp Cà Mau

Ông TRẦN CHÍ HIẾU   
Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày sinh 15/07/1983

Nơi sinh Cà Mau

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 72K Đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 6, phường 6, thành 
phố Cà Mau

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật – Chuyên ngành luật thương mại

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay

Không

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

Ông NGÔ THẾ ANH    
Thành viên Ban Kiểm soát

Danh sách thay đổi thành viên BKS trong năm: Trong năm, Công ty không có thay đổi về thành viên Ban Kiểm soát
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BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. 

Đồng thời, hoàn thành nhiệm vụ và hoạt động theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty cũng như đảm bảo 

tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Ban Kiểm soát Công ty trong năm đã giám sát và đảm bảo các công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng giám đốc được triển khai theo đúng chủ trương, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2021. Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết được Hội đồng 

quản trị đề ra, đảm bảo công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất tuân thủ theo Quy chế, 

Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng tiến hành giám sát các hoạt động tài chính của Công ty, thẩm tra báo cáo tài 

chính các quý trong năm 2021 nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện đầy đủ, nghiêm 

túc trong công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật , UBCKNN, sở GDCK đối với các công ty 

đại chúng. Qua đó hỗ trợ cho cổ đông và các nhà đầu tư trong việc giám sát và nắm bắt tình hình hoạt động 

của Công ty.

Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng 
quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát luôn nhận được sự chủ động của Hội đồng quản trị 

và Ban Tổng giám đốc trong việc cũng cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài 

chính và công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp. Các thông tin này đều được cung cấp đầy đủ và minh 

bạch trong các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như các cuộc họp của Ban Kiểm soát.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cũng luôn tạo điều kiện nhằm hỗ trợ Ban 

Kiểm soát trong việc thực hiện vai trò giám sát, kiểm tra hoạt động trong Công ty. Tại các cuộc họp của Ban 

Kiểm soát, các cán bộ đều được cử đến với vai trò cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, 

tình hình tài chính và giải trình đầy đủ cho Ban Kiểm soát khi được yêu cầu, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong việc 

thực hiện nhiệm vụ của mình.

Các cuộc họp Ban Kiểm soát

STT Thành viên BKS Chức vụ Số buối họp BKS 
tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Đỗ Cao Sơn Trưởng BKS 2/2 100%

2 Trần Chí Hiếu Thành viên 2/2 100%

3 Ngô Thế Anh Thành viên 2/2 100%

73 74CMV CMVBÁO CÁO THƯỜNG NIÊN QUẢN TRỊ CÔNG TY



LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

STT Họ và tên Chức danh Tổng lương Tổng thù lao Thưởng Cổ tức Cộng

Hội đồng quản trị

1 Nguyễn Tuấn Quỳnh Chủ tịch - 84.000.000 18.000.000 - 102.000.000

2 Nguyễn Thị Việt Ánh Thành viên 1.395.188.257 96.000.000 12.000.000 1.362.679.700 2.865.867.957

3 Nguyễn Thị Hiền Thành viên - 60.000.000 12.000.000 - 72.000.000

4 Dương Xuân Phát Thành viên - 60.000.000 12.000.000 - 72.000.000

5 Nguyễn Văn Khánh Thành viên - 60.000.000 6.000.000 - 66.000.000

6 Phù Chí Anh Thành viên 608.501.157 84.000.000 12.000.000 343.128.500 1.047.629.657

7 Hoàng Anh Dũng Thành viên - 30.000.000 - - 30.000.000

8 Lê Xuân Trình Thành viên - 30.000.000 - 3.237.000 33.237.000

Ban điều hành

1 Nguyễn Thị Việt Ngọc
Phó Tổng 
Giám đốc

- - - - -

2 Lưu Hoàng Thống
Phó Tổng 
Giám đốc

538.646.704 - 12.000.000 100.164.100 650.810.804

Ban Kiểm soát

1 Đỗ Cao Sơn Trưởng BKS - 48.000.000 9.000.000 - 57.000.000

2 Trần Chí Hiếu Thành viên - 48.000.000 7.000.000 202.410.500 257.410.500

3 Ngô Thế Anh Thành viên - 36.000.000 7.000.000 - 43.000.000

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
Người thực hiện giao 

dịch
Quan hệ với người 

nội bộ

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển đổi, 

thưởng,,,) Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

1 Nguyễn Thị Việt Ánh
Thành viên HĐQT - 

TGĐ
431.613 3,57% 647.419 3,57% Mua

2 Phù Chí Anh
Thành viên HĐQT – 

Kế toán trưởng
92.269 0,76% 100.000 0,55% Mua

3 Lưu Hoàng Thống Phó TGĐ 8.767 0,07% 108.767 0,60% Mua

4 Trần Chí Hiếu Thành viên BKS 74.967 0,62% 110.000 0,61% Mua

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 

quan với công ty

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Nội dung, số lượng, 

tổng giá trị giao 

dịch

1
Công ty TNHH TM và 

DV Long Hưng
Công ty mẹ 0303937088

20 Nguyễn Thị 

Huỳnh, P8, Q.Phú 

Nhuận TP.HCM

Mua hàng với 

giá trị GD = 

381.91.064.700 

đồng

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động 

hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con. công ty do công ty 

nắm quyền kiểm soát

Đơn vị tính: Triệu đồng

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

Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 

Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 

Không có

Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

điều hành: Không có

STT

Tên tổ 

chức/cá 

nhân

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua (nếu 

có, nêu rõ ngày ban 

hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch

1
Nguyễn Thị 

Việt Ánh

Tổng Giám 

đốc
380014296

184 Ngô 

Quyền, P1, TP 

Cà Mau

09/2021/NQ-HĐQT

Chuyển nhượng quyền sử dụng 

theo các giấy chứng nhận số 

CS 141329, CS 141330, CS 

141331, CS 141332 do Sở Tài 

Nguyên và Môi Trường tỉnh 

Bạc Liêu cấp ngày 10/05/2019 

cho bà Nguyễn Thị Việt Ánh

Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành:
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NĂM 2021

Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán
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