














coNc ry cO pHAN
THUOC THU Y TRUNG T,ONG VETVACO

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DoC T-Ap - rU no - HANH PHUC

onNn sAcn cO oONc c6 euyBN THAM D(lDAt ngr oOxc c6 o6Nc rnuoNc NrtN NAlr zozz
CONG TY Co PHAN THUOC THU Y TRUNG tIoNG VETVACO

STT
ME
CD

Hg vi t6n sii cnrNo Ngny c6p Noi cdp Quiic
tich

Dla chi thudng trri
T6ng
CP

s0 hiru

Logi c6
phin

1 000r Nguy6n Thi Minh U'oc 111244603 2710712011 cA Hd Noi viet
Nam

88- BT05 D6 thi Vi6t Hung,

Qudn Long Bi€n, Hd N6i 3.200
Ph6

th6ng

2 0002 Nguy6n H6ng Minh 01311 1512 1910312009 CA HE N6i viet
Nam

Phuong Ph[ D6,
qu{n Nam Tir Li€m, He NQi

31.200
Ph6

th6ng

J 0003 Nguy6n Tu6n Hirng 00r 07s007099 19lt0l20ts Cuc CS DKQL cu trri
vd DLQG vd dan cu

vi9t
Nam

56 l0 TT C6u Duo'ng, t6 9
Dich Vong. CAu Gi6y, Hd

Noi
9.600

Ph6
th6ng

4 0004 Nguy6n Thi Bich Hq? I I1511537 t7l1U20t2 CA Hd N6i
Viet
Nam

Khu 7 Thi Tr6n Tram Troi,
Hoii Duc. Ha Noi 800

Ph6
th6ng

5 000s Luu Thl Loan 001 171006204 l1lt2l201s Cuc CS DKQL cu trf
vd DLQG ve den cu

vict
Nam

Th6n NQi, Dric Thucrng
Hodi Dfc. He NQi

3.100
Ph6

th6ng

6 0006 Nguy6n Thi Thanh 112410653 0610712001 CA Hi Tdy
vigt
Nam

TT XN Thu<ic thir y TW,
Hoii Dric, He NQi

2.700
Ph6

th6ng

7 0007 Nguy6n Phir Cuong 001080009122 0811012015
Cuc CS DKQL cu trf
vd DLQG vC dan cu

vigt
Nam

TT XN Thu6c thri y TW,
Hodi Dric, He NQi

300
Ph6

th6ng

8 0008 Pham Thi Minh Thu
VSDVXPI I I3

64773
3010411975 CA HE N6i vigt

Nam
TT XN Thudc thri y TW,

Hodi Dric, Hd NQi
2.600

Ph6
th6ng

9 0009 Vfr Thi Thrly VSDVXPOIT3
07020

30l04lt9ts cA HANoi vi9t
Nam

Thitr6n Phtng, Dan
Phucrng, HN 2.000

Ph6
th6ng

l0 0010 Bni ThiNgoc Mai 0l r908r43 1110412005 cA Hd Noi viet
Nam

LO F5, Khu Bd Ho6, P. Hi
Ciu, Hi D6ng, Hd Ngi 1.000

Ph6
th6ng
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cONC TY CO puAN
THUOC THU Y TRUNG TIONG VETVACO

ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrET NAM
DQC LaP - ru Do - HANH PHUC

o.lxn sAcn cO o6Nc cO euviN ruaM DU'DAr HQr oOxc c6 oONc rHu'oNc NrtN NAra zozz
cOuc rv cO puAx ruu6c rnrl v rnuNc rIcrNG vETvACo

ll 0011 D6 Thi roi t 10314913 0U04t2008 CA Hd TAv
vi9t
Nam

TT XN Thu6c thri y TW,
Hodi Duc, Hd NQi

3.400
Ph6

th6ng

t2 0012 Hodng Thi Phuomg Thio 011879932 01 lt 112011 cA He Nqi
Viet
Nam

56 l0 TT CAu Duorrg, to
gDich Vong. Ciu gi6Ly, Hd

N0i
2.200

Ph6
th6ng

r3 0013 Nguy6n Thi Tdm I I 1342074 1810512013 cA Hd Noi
vigt
Nam

D6i 4 thon Dong Kh€, x5
Dan Phuong, Dan Phucrng,

HA N6i
2.s00

Ph6
th6ng

t4 0014 Le Thi Thing 111244520 12t0512012 cA He Noi
vigt
Nam

56 34 ng6ch 58/36 TrAn
Binh Mai Dich, Hd N6i 2.s00

Ph6
th6ng

l5 0015 Diro Quang Thu 001071009424 0410712016
Cuc CS DKQL cu trf
vd DLQG ud den cu

Vi9t
Nam

TT XN Thu6c thri y TW,
Hoii Dric, Ha NQi

3.600
Ph6

th6ng

t6 00r6 NguySn D['c Vinh 1 t 1476787 2710312006 CA Hd T6y
Viet
Nam

Cr,ru Qu6n, Dr?c Thuong,
Hodi Dric, Hd NQi

5.000
Ph6

th6ng

11 0017 Pham Nhu Thirv 00 r 079003553 2811012014
CUc CS DKQL cu tni
vd DLQG vd dan cu

vict
Nam

TT XN Thu6c thri y TW,
Hoii Dric, He NQi

1.800
Ph6

th6ng

r8 0018 Nguy6n Dinh M4nh 111236435 0410U2014 cA He Noi
vigt
Nam

TT XN Thuoc thri y TW,
Hodi Dfc, HA NQi

1.800
Ph6

th6ng

l9 0019 Lucrng Xudn Th6 0r r9r9635 0411212009 CA HE N6i Vi9t
Nam

TT XN Thu6c thri y TW,
Hoii Dfc, He NQi

2.500
Ph6

th6ng

20 0020 Ng6 Thi MaiHoa 111437897 2511212012 cA HA Noi vigt
Nam

Cao Xii, Dric Thugng,
Hodi Dfc, Hd NQi

1.100
Ph6

th6ng

21 0021 Nguy6n Efc Tu6n 111699051 tl t1t 12012 cA He Noi viet
Nam

Khu 7 Thitr6n Tram Tr6i
Hodi Dr?c. He NQi

1.700
Ph6

th6ng

22 0022 Le Thi Thanh HAi r35105051 08t072009 cA HeNoi Vi6t
Nam

56 3 Phan Dinh Phirng, Thi
tr6n Phi.rng, Dan Phugng,

HA N6i
1.500

Ph6
th6ng
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DANH sAcu co ooNG co euyEN THAM nLI olr Hor DoNG
coxc rv cO pHAx ruuOc ruu y rRUNG

coNc ry cO pHAN
THUOC THU Y TRUNG UONG VETVACO

ceNG HoA xA ugr cuu Ncuia vrET NAM
Dec LAP - rU no - H4NH rHUC

cO oOxG THUoNc NrpN NAvr 2ozz
TIONG VETVACO

23 0023 Nguy6n Htng Vi6t t 1 1749183 19106t2011 CA HE N6i Viet
Nam

TT XN thu6c thri y TW
Hodi Dric, HA NQi

900
PhO

th6ng

24 0024 L6 Thi Li6n |12079032 19106t201I cA He Noi
vier
Nam

TT XN thuoc thri y TW
Hodi Duc, HA NOi

800
PtrO

th6ng

25 002s Nguy6n Thi H6ng Dung 1 1 1437886 25112t2012 CA HEN6i Viet
Nam

Minh Hoa l. Minh Khai,
Hodi Duc. HA NOi

1.900
Ph6

thong

26 0026 Nguy6n Thi Kim Dung 112349236 04108t2006 CA Hd T6y
Vi€t
Nam

T6 d6n pho,5. Phu My, My
Dinh 2, Nam Tu'Li6m, Hd

N6i
2.200

Ph6
th6ng

21 0027 NguySn Thi Minh Giang 012532n1 07111t2013 cA HeNoi viet
Nam

56 l- l/29 Ngo l. NhAn Hda,
Nh6n Chinh. Thanh

Xu6n.HN
2.400

Ph6
th6ng

28 0028 Nguy6n Thi Phuong Th6o 00r r85007396 2Ut0t20t5 Cuc CS DKQL cu tri
vd DLQG vd dan cu

Vier
Nam

TDP 6. Ph[ Mt. My Dinh 2,
Nam fir Li€m, HN 1.300

Ph6
th6ng

29 0029 Nguy6n Th!Thanh Mai 00t 186006253 t410912015
Cuc CS DKQL cu tri
vd DLQG vd dan cu

vi9t
Nam

Cpm 5, xi Dan Phugng,
Dan Phuong, Hn NOi

1.100
Ph6

th6ng

30 0030 Pham Thanh Long 0010680014s4 131812014
Cyc CS DKQL cu trf
vd DLQG vd dan cu

Viet
Nam

Nhd s6 4 A.l8 Nghia Tdn
Ciu Gi6y, Hd N6i 2.000

Ph6
th6ng

3l 0031 Pham Thi Thu Hing 0r 1s52955 01t03t2004 cA He Noi Viet
Nam

28 Doin rcCtZ, KhAm Thi6n,
Dong Da, He Ngi 2.100

Ph6
th6ng

32 0032 Biri DoSn Mui 0010790r3628 291912016
Cuc CS DKQL cu trfi
vd DLQG vd dan cu

vier
Nam

Cgm 7, TAn Ldp, Dan
Phuong, Hd NQi

1.800
Ph6

th6ng

JJ 0033 Nguy6n Ti6n Hirng Vi6t
Nam

TT XN thu6c thir y TW
Hoii Dr?c, He NQi

2.r00
Ph6

th6ng

34 0034 Cao Vin Phuong 00 r 080008293 25108/201s
Cuc CS DKQL cu trf
vd DLQG vd dan cu

Vier
Nam

TT XN thu6c thri y TW,
Hodi Dric, He NQi

2.000
Ph6

th6ng
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coNc rv cO puAN
THUOC THU Y TRUNG TIONG VETVACO

cgNG HoA xA Hgr csu Ncuia vrET NAM
Dec LAP - rU oo - HANH PHUC

olNn sAcu cO oOxc cO euviN THAM Dt-IDAr HQr DONG cd oONc rmloNc Nr0N rAvr zozz
cONc rv cO puAx ruudic ruu y rnuNc rloNc vETVACo

35 0035 TrAn Van Th€ t | 1303496 03t02t2009 cA HA Noi
Viet
Nam

Tho Xu6n. Dan Phuo-ng

He Noi 2.100
Ph6

th6ng

36 0036 Ngo Ting LAm 012942835 rt0412007 cA Hd Noi
Vigt
Nam

lgt(;26, Phuong Dlch
Veng, Cdu Gi6y, Hd NQi

1.s00
Ph6

th6ng

3l 0037 Nguy6n Dinh Titin 01 1545406 14t01t2009 cA Ha Noi
Viet
Nam

TAn H6i, Dan Phu'o-ng,

HA N6i
1.s00

Ph6
th6ng

38 0038 Bii Tu6n Anh r r 182336s 1510612013 cA He Noi
Viet
Nam

49 Phuqng Tri, Thi tr6n
Phirng, Dan Phucrng, He NOi

1.500
Ph6

th6ng

39 0039 Qu6ch Huy Trudng 012744n8 0st06t2009 cA Ha Noi
Vier
Nam

Tiy Tgu, Tir Li6m, He NQi 1.200
Ph6

th6ng

40 0040 Nguy6n Thi Lua 0 I 7359530 t310212012 cA Ha Nqi
Vier
Nam

TT XI{ thu6c thfi y TW
Hoii Dric, Hn NQi

900
Ph6

th6ng

41 0041 Nguy6n Dric Thugn t t 1749230 081011201t cA Hd Noi
Vier
Nam

TT XN thu6c thri y TW
Hodi Dtc, He NQi

2.200
Ph6

th6ng

42 0042 Trin Quang Phric 00r0750r09r7 2810712016
Cuc CS DKQL cu trt
vn DLQG v6 den cu

Vier
Nam

56 nhd 03, ngiich 45lngd
178, TAy Scrn, D6ng Da, Hi

N6i
2.400

Ph6
th6ng

43 0043 Vfr ThiQuj,nh Phuong 001 182003339 1210812014
Cuc CS DKQL cu trir
vd DLQG vd dan cu

Viet
Nam

B8-BT05 Do thi Viet
Hung,phudng Giang Bi6n,
ouin Lons Bi€n. Hd N6i

19.200
Ph6

th6ng

44 0044 Nguy6n Thi Minh I I 156t703 t0105t2011 cA He Noi
ViQt
Nam

X6m D6ng, Son D6ng,
Hodi Dirc, He NQi

700
Ph6

th6ng

45 0045 Nguy6n Hfru S6u 0r r408804 19105t2009 cA Hd Noi
Viet
Nam

Hanh Ddn, T6n L6p,
Dan Phuong, He N6i 1.500

Ph6
th6ng

46 0046 Phan Thdnh Long I I 136497 1 1410612010 CA Hd N6i
viet
Nam

LaiXL, Kim Chung, Hodi
Dr?c, Hi N6i

r.000
Ph6

th6ng
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coNc ry cd puAN
THUOC THU Y TRUNG UONG VETVACO

coNG HoA xA Hgr cHU Ncsia vrET NAM
Dec LAp - TU'Do - HANH pn0c

oaxn sAcn co ooNc co quvi,x ruavr Du DAr Her o6xc c6 o6xc rHrloNG xrtN xAlr zozz
CONG TY CO PHAN rgUOC rUi Y TRUNG IIOI{G VETVACO

47 0047 Ho Ding Cinh 110429596 2510212013 CA HE N6i Viet
Nam

TT XN thu6c thLr ) fW.
Hodi Dfc, Hd Noi 3.900

Ph6
th6ng

48 0048 Le Thi Tuv6t Lan 0r r938180 12t05t2012 cA Ha Noi Viet
Nam

So 58 ng6ch 58/36 Trin
Binh, Ciu Gi6y, Hd NQi

1.800
Ph6

thong

49 0049 Nguy6n Duc Son r I 140r596 22t0st2012 CA HA N6i Vigt
Nam

Khu 7 Thi Tr6n Tram 
.i'r6i

Hoai Du'c. He \oi 2.400
Ph6

thdng

50 0050 Nguy6n Bdo Thing r 1 1364983 05112t2009 cA Hd Noi vigt
Nam

TT XN thu6c thfi y TW
Hodi Dric, Ha NQi

1.000
Ph6

th6ng

5t 0051 Dim Manh Hirng t I 1437613 28t08t2012 CA HA N6i viet
Nam

Thugng Thuy, Duc Thuo.ng
Hodi D[rc, Hd NQi

800
Ph6

th6ng

52 0052 Nguy6n Thi Loan 001185023249 27103t2018
Cuc CS DKQL cu trir
vd DLQG v6 dan cu

Viet
Nam

Th6n NQi, Dric Thucrng,
Hodi Dfc, Ha N6i s00

Ph6
th6ng

53 0053 Nguy6n Phucrng Lan 001n6004141 0t l04120ts Cuc CS DKQL cu trfi
vd DLQG vd den cu

vigt
Nam

TT XN thu6c thi y TW,
Hodi Dric, Ha NQi

2.200
Ph6

th6ng

54 0054 Nggc Thi H6ng HuC 001176009745 3Ust2016
Cuc CS EKQL cu rrri
vd DLQG ve dan cu

vigt
Nam

TT XN thu6c thti y TW,
Hodi Dftc, He N6i 1.000

Ph6
th6ng

55 0055 Nguy6n Thi Minh Ngoc 1 I 14621 tl 1st05t2012 CA HA N6i viet
Nam

X6m Dinh, Scrn Dong,
Hoii D[rc, HA Noi 1.100

Ph6
th6ng

56 0056 Qu6n Thi Thanh Khuy€n r r 1375348 2st07 t2009 CA Hd Noi Viet
Nam

TT XN thu6c thri y TW,
Hodi Dftc, He NQi

1.100
Ph6

th6ng

5l 0057 Nguy6n Thdnh Long t | 13361 10 2310812010 CA HE N6i Vigt
Nam

TT XN thu6c thri y TW,
Hoii Dric, Hd NOi

1.100
Ph6

th6ng

58 0058 Pham Danh Thdnh r 1 r336150 2s10712009 CA HA N6i vigt
Nam

TT XN thu6c thir y TW,
Hoii D[rc, He NQi

1.700
Ph6

th6ng
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coNc rv cO PHAN
THUOC THU Y TRUNG UONG vETVACo

ceNG HoA xA Hqr cuC Ncsia vrET NAM
DQC LAP - TU'DO - HANH PHUC

o,q.un sAcu c6 odNc c6 euyix rsa.lr DIIDAT Hor DONc c6 oONc rnuoNc nrtN N Avtzozz
CONG TY CO PHAN THUOC THU Y TRUNG TIONG VETVACO

59 0059 Nguy6n Thi ThAi 0199il098 t210512012 cA He Noi
vigt
Nam

Tap th6 Nhac hoa, TAn
Tri€u, Thanh Tri, Hd N6i 2.400

Ph6
thong

60 0060 Quach Thi Hanh 00r 1750085r7 13t04t2016
Cuc CS DKQL cu trf
vd DLQG vd dan cu

Viet
Nam

T6n H6i, Dan Phucrng, Hd
N0i r.400

Ph6
th6ng

6l 0061 Nguy6n Thi H6iY6n 1 1 131 5356 07 t08t2012 cA He Noi
vigt
Nam

Yen BQ, Kim Chung
Hoii Dr?c, Hd n6i

200
Ph6

thong

62 0062 Nguy6n Dinh Chung 111379526 11t08t2009 CA HA N6i
ViCt
Nam

T6n H6i, Dan Phuong, HdL

N0i 500
Ph6

thong

63 0063 Pharn Thi Thanh Thuy 001 r 87007587 1510312016
CUc CS DKQL cu trti
vd DLQG vd dan cu

Vier
Nam

Cpm 6, Ha H6i, TAn L6p
Dan Phucrng, Ha N6i s00

Ph6
th6ng

64 0064 Pham Thi CAm Nhung 001 r8001 r940 09106t2016
Cgc CS DKQL cu tr[
vd DLQG vd den cu

ViCt
Nam

Y6n B€, Kim Chung Hodi
Du'c, Hd Noi 200

Ph6
th6ng

65 006s Nguy6n Vi€t Hung 00 I 08900620 r 17 t06t2015
Cyc CS DKQL cu tni
vd DLQG v6 dan cu

Viet
Nam

TT XN thu6c thri y TW,
Hodi Dric, He NQi

300
Ph6

th6ng

66 0066 Ta Thi Phuong Th6o 00r r 87008448 28t04t2016
Cuc CS DKQL cu trri
vd DLQG vA dan cu

Viet
Nam

56 8 ngO 209, Dich Vgng,
Ciu Gi6y, He NOi

400
Ph6

th6ng

67 0067 Bni Thi Thu Phuong ll1342434 t9t12t2009 cA He Ngi
Viet
Nam

160 Tdy Son Thi tr6n Phirng
Dan Phuong, He N6i 1.000

Ph6
th6ng

68 0068 Van Thi Thu Huong 001 r 850r02s3 0510412016
Cr.rc CS DKQL cu trf
vd DLQG vC dan cu

viet
Nam

Th6n Hdn, Son D6ng,
Hodi Dric, Hd NQi

500
Ph6

th6ng

69 0069 Qu6ch Thi Bich Hqi 001 183014244 25103120t6
Cgc CS DKQL cu trri
vd DLQG v6 dan cu

Vigt
Nam

D6i 10, Thriy H6i, Tdn H6i,
Dan Phugng, Hd NQi

500
Ph6

th6ng

70 0070 Nguy6n Thi Hodi Thanh I I 1 848592 I t 10512012 cA He Noi
viet
Nam

X6m2, TDP Ha, M6 Tri,
Nam Tir Li6m, Hi N6i 1.500

Ph6
th6ng
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CONG Ty cO PH-AN CQNG Ho.i xA HQr cHU NGHiA vrET NAM
THU6C THO Y TRUNG IIONG vETvAco DOc LAP. TU Do - HANH PIITC

DANH sAcH cO DONG cO euytx rnlu n{ o4r nQr oOuc cO DONG THUoNG NrtN NAM 2022
cOxc ry cO pnAx ilruOc rnrl y rnuxc UoNG VETVAC0

71 0071 Trin Thi Chinh 0r0r84000033 r 8/05/20 r 5
Cuc CS DKQL cu tni
vd DLQG v6 dan cu

Viet
Nam

TT XN thu6c thf y TW,
Hoii Dric, Hn Nqi 1.100

Ph6
thdng

72 0072 Nguy6n ThiNga I 1 1364919 28t08t2007 CA Hi TAv
Viet
Nam

TT XN thuoc thri y TW,
Hodi Duc, He Ngi 2.400

Ph6
th6ng

73 0073 Ddm Manh Hda | 1 147 6863 1310212012 CA HE N0i vi9t
Nam

TT XN thu6c thrl y TW,
Hodi Dirc, Hd NQi

900
Ph6

th6ng

74 0074 D6 Thi Chung t11232445 2810412009 cA He Noi
vi9t
Nam

Cum 8. T6n H6i,
Dan Phuo-ng. HN

1.500
Ph6

th6ng

75 0075 Dio Mai Anlr 01 1452504 1210512012 cA He Noi
Vigt
Nam

TT XN thu6c thri y TW,
HoiiD&c, Hd NQi

2.400
Ph6

th6ng

76 0076 TrAn Tu6n Su r 12309905 1410512012 CA HA N6i vi9t
Nam

Cgu qu6n, Dfc Thu<rng,
Hodi Dric, Ha NQi

1.400
Ph6

th6ng

tl 0077 Nguy6n Thi H6ng Hanh 027r70000r04 25t05t2016
Cpc CS DKQL cu trri
vd DLQG vd dan cu

Vigt
Nam

Ngoc Ki6u, T6n LAp,
Dan Phuong, He NQi

41.400
Ph6

th6ng

18 0078 Nguy6n Thi H6ng Nhung 012380775 25t05t2012 cA Ha Noi vigt
Nam

SO 36, ng6ch 59193, TDP 2,

phucrng Md Tri,
Nam Ti Li€m. Hd N6i

r.500
Ph6

th6ng

79 0079 Nguy6n Thi Hanh | 10241642 31108t2011 cA Ha Noi Viet
Nam

XE Dan Phuong, Dan
Phugng, Hd NQi

r.300
Ph6

thOng

80 0080 Lu<rng Thi Hii Y6n I 1241081 5 2510712007 CA Hd TAv
vi9r
Nam

TT XN thu6c thfi y TW,
Hoii Et?c, Hd NQi

3.400
Ph6

thdng

BI 0081 Bni Thi Ha 01139947 I 1410512012 CA Hd N6i Viet
Nam

TT )O{ thu.Sc thri y TW,
Hodi Duc, Hd Nqi 1.400

Ph6
th6ng

82 0082 Nguy6n Thl Lan 1 1 1749006 2510712007 CA Hd Tdy Vigt
Nam

Cr.ru Quiin, Dfc Thugng,
Hodi Dric, He NQi

1.500
Ph6

th6ng
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CONC TY CO PHAN
THUOC THU Y TRUNG TIONG VETVACO

ceNG HoA xA ugt cuu Ncuin vrET NAM
Dec LAP - rf no - HANH PHUC

oaxn sAcH c6 o6Nc cO euytx rna.ilr or/ olr nQr oONc cO DONG THr/oNc xrtx xAlr zozz
COXC TY CO PHAN THUOC THU Y TRUNG TIONG VETVACO

83 0083 BniThi Thrfry My 00t 1680r4608 l5/i0/2018 cA He Noi
Viet
Nam

TT XN thuoc th[iy TW,
Hodi D['c, HA NQi

3.700
Ph6

th6ng

84 0084 Nguy6n Thi Thanh Huong 001 167001800 29t0v20t5 Cuc CS DKQL cu tr[r
vd DLQG uA den cu

Vier
Nam

Th6n Noi. Dric Thucrng,
Hoiri Dric, Ha NQi

3.600
Ph6

th6ng

85 0085 Nguy6n ThiNgoc Bich 00r r83009806 26t081201s
Cuc CS DKQL cu trri
vd DLQG v6 den cu

Viet
Nam

TT XN thu6c thrl y TW,
Hoai Dilc. Hd NQi

s00
Ph6

th6ng

86 0086 Doin Trgng Vinh 017 149486 1010412010 cA Hd Noi
Viet
Nam

TT XN thu6c thri y TW,
Hodi Dr?c, He NQi

2.200
Ph6

th6ng

87 0087 TrAn Thi Thanh XuAn r I I 783498 04t0s12013 cA He Noi
Viet
Nam

Minh Khai. t'lodiDric. HN 500
Ph6

th6ng

88 0088 Nguy6n Vin Tuy€n I r r3038r6 2U12t2013 CA HE N6i
Viet
Nam

Cqm 12. Thon Hanh Ddn,
T6n L6p. Dan Phuo-ng, Hd

N0i
1.800

Ph6
th6ng

89 0089 Ta Th! Thu Huong 001 1850r0922 110512016
Cuc CS DKQL cu trt
vd DLQG vd den cu

Viet
Nam

D|i 2, Tho XuAn, Dan
Phucrng, He N6i r.400

Ph6
th6ng

90 0090 Nguy6n Trin D[ng Dfrng 01281 1750 09t10t2005 cA He Noi
Viet
Nam

62 HdngChi6u,

Qu4n Hodn Ki6m, He Ngi
1.300

Ph6
th6ng

91 0091 Trin Th6ng 0360710000r7 t210412013
Cuc CS DKQL cu trir
vd DLQG vC dan cu

Vi9r
Nam

26 ng6 618 La Thdnh,
Gi6ng V5, Ba Dinh, Hd N6i

r.200
Ph6

th6ng

92 0092 Nguy6n Ti6n Dfrng lll33699l 23t0212013 cA Ha Noi
Viet
Nam

Dric Thucrng, Hodi D[rc, HN 2.800
Ph6

th6ng

93 0093 Phan Nhu Trucrng 00 r 068008533 2110912016
Cuc CS EKQL cu trri
vd DLQG vd dan cu

Viet
Nam

TT XN thu6c thri y TW,
Hoii Dfc, He NQi

3.400
Ph6

thdng

94 0094 Duong Thi Th[y 111548209 1010412010 cA HeNoi
vict
Nam

TT XN thu6c thri y TW,
Hodi Dric, He NQi

1.000
Ph6

th6ng

:

.l

')



CONC TY CO PHAN
THUOC THU Y TRUNG UONG VETVACO

ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrET NAM
Dgc LAP - TU'DO - HANH PHUC

o,qNs sAcn cO oOrvc c6 euvtN rnau o{o4r nQr oONc cO oONc ruUoNc Nrtx NAm zozz
CONG TY CO PHAN THUOC THU Y TRUNG UONG vETvACo

95 0095 Trin Thi Hodi Quy6n 001 r80024r67 23t07120t9
Cuc CS DKQL cu trf
vd DLQG vd dan cu

Vier
Nam

TT XI{ thuoc thri y TW,
Hoii Dric, He Ngi

1.500
Ph6

th6ng

96 0096 Nguy6n Thi Hdo 0 r 7003 875 0511212008 cA HA Noi
Viet
Nam

56 4, Trung Y6n 3, Trung
Hoi, CAu Gi6y, Hd NQi

1.400
Ph6

th6ng

9l 0097 Nguy6n ThiQuy6n 00r r83004844 08112120t4
Cuc CS DKQL cu trri
vd DLQG ud dan cu

Vier
Nam

Th6n N6i, Duc Thuo.ng
Hodi Dric, Hd NOi

1.400
Ph6

th6ng

98 0098 C6 tlong R VSDVXPLD4
Vier
Nam

3.800
Ph6

th6ng

99 0099 C6 d6ng B VSDVXPLD5
Vier
Nam

3.400
Ph6

th6ng

t00 0100 Nguy6n Chi Cuong 010414244 2110312006 CA HA N6i
Viet
Nam

l64, Nguy6n Quydn. Nguy6n
Du, Hai Bd Trung, Hd NQi

1.000
Ph6

th6ng

t0l 0101 Pham Dftc Tho 036055000067 2410612014
Cuc CS DKQL cu tni
vd DLQG ,d dan cu

Viet
ll-an-t

TT XI{ thu6c thir y TW,
Hoii D&c, Hd NOi

3.s00
Ph6

th6ng

102 0102 Nguy6n Phri Quy6t 001065010048 fl10412017
Cqrc CS DKQL cu tni
vd DLQG v6 dan cu

Viet
Nam

X6m 1, Vdn Canh, Hoii
Eric, HA NQi

4.100
Ph6

th6ng

103 0103 TrAn Dt?c Minh 00 1 0820 13847 0810312016
Cqc CS DKQL cu trf
vd DLQG v6 dan cu

Viet
Nam

TT XN thu6c thf y TW,
Hodi Er?c, Hn NQi

300
Ph6

th6ng

104 0104 Nguy6n ich Thd 00r074010365 2810612016
Cuc CS DKQL cu trfr
vd DLQG vd dan cu

Vier
Nam

Cgu Qu6n, D['c Thuo.ng,
Hodi Dri'c, He Ngi

1.500
Ph6

th6ng

r0s 010s Nguy6n Dr?c TuAn 112410793 24t01t2007 cA Hd Noi
Vier
Nam

TT XN thu6c thi y TW,
Hodi Dr?c, He NQi

3.300
Ph6

th6ng

r06 0106 TrAn Qu6c Tu6n I I 15t 1884 0510312013 cA HA Noi
Viet
Nam

Xd TAn HQi, Dan Phugng,
HN

1.600
Ph6

th6ng

\
i
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coNc rv c6 PHAN
THUOC THU Y TRUNG UONG VETVACO

ceNG HoA xA Hgr cHU Ncuin vrET NAM
DQC LAP - rU'DO - HANH PHUC

oaNH sAcn cO oONc co quvtx rH,rM DrlDAr HOr DONG cd oONc rsu'dNc NrtN nlvr uozz
cOllc ry cO puAx ruu6c ruu y rnuNc tIoNG vETvACo

107 0107 Ducrng Anh Tu6n | 1 1244534 30t10120t2 CA HE N6i
Vi€t
Nam

TT XN thu6c thLi ) l'W.
Hodi Dri'c. He NQi

2.300
Ph6

th6ng

r08 0108 Bui Doan Thanh r I I 598848 29t09t2007 CA Hd Tiy viet
Nam

TAn LAp, Dan Phu'o-ng, HN 1.300
Ph6

thong

r09 0109 Nguy6n Vdn H4nh | 1 1244s30 02n0t2012 cA [{e N6i Vi9t
Nam

TT XN thu6c thi y TW,
HodLi Dfc, Ha NQi

2.000
Ph6

th6ng

il0 0110 Nguy6n VIn Hung 011475596 0610612016 CA HE N6i
viet
Nam

TT XN thu6c thrjr y TW,
Hodi Dric. F{e Noi

2.000
Ph6

th6ng

lll 0111 Nguydn Vdn Thing 111598462 3U08t200s CA Hi TAv
Viet
Nam

Cum 13, TAn Lip,
Dan Phuo.ng, Ha Noi 1.400

Ph6
th6ng

112 0l12 Nguy6n Thi Dung r r21009t4 1611212013 CA HA N6i Viet
Nam

Dai 2. Crlt Qu6. Hoii D['c,
HN

1.400
Ph6

th6ng

r 13 0l 13 Nguy6n Vdn Phuong 0r r597r8t 191612010 CA HE N6i
Vier
Nam

Th6n NQi, Dfc Thucrng,
Hodi Dftc, Ha NQi

1.000
Ph6

th6ng

114 0114 Nguy6n V[n Lgc 112219150 2s10312005 CA Hd T6y
viat
Nam

Th6n N6i, Eric Thuolg,
Hodi Dric, Hd NQi

1.400
Ph6

th6ng

ll5 0115 Hodng XuAn Sinh I I 865349 CA HE N6i
viet
Nam

Bni Th! XuAn, Hai Bd
Trung, He NQi

1.800
Ph6

th6ng

1r6 01 16

C6ng clodn C6ng ty Co phAn

Thu6c thri y trung uong
Vetvaco

Dfc Thugng. Hodi D['c, Hd
N0i 36.000

Ph6
th6ng

117 0tt7 C6ng ty C6 phAn TAp dodn
NOVA CONSUMER

0301441251 07t09t2016 56 KH&DT TP HCM
315 Nam kj,KhoiNghia, P7,

Q3. TPHCM 8s8.400
Ph6

th6ng

118 01 18
BQ N6ng nghiCp vd Phdt tri6n
n6ng thdn

SO Z Xgoc Hd, Ba Dinh,
Ha Noi 2.340.000

Ph6
th6ng

\
-l
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CONC TY Co pHAN
THUOC THU Y TRUNG UONG VETVACO

ceNG HoA xA ugr cH0 NcHia vrET NAM
DQC LAP - TU'DO - HANH PHUC

olNu sAcu co o6:,lc c6 euvEN THAM DlIDAr ugr oONc co odltc rHrIoNG xrtN xirlr zozz
CONG TY CO PHAN THUOC THU Y TRUNG U'ONG VETVACO

ll9 0r 19 Nguy€n Thi HIng 001 I 83012179 t4l0U20t6 Cgc CS DKQL cu trri
vd DLQG ud dan cu

Vi6t
Nam

Th6n Ro, Son D6ng, Hodi
Dfc, Hd N6i 1.000

Ph6
th6ng

120 0120 L€ Minh T6m 0 r 0804304 2110212008 CA Hd N6i
Vier
Nam

56 nhi 78, ng6 82,t0 4,
phucrng Ph[ D6, qu{n Nam

Ttr Li6m, He NQi
20.000

Ph6
thong

121 0t2t Nguy6n Van Vi€t I I 1733919 1410612010 cA Ha Noi
Viet
Nam

Th6n N6i, xd Dric Thugng,
Hodi Dftc, He NQi

r.000
Ph6

th6ng

122 0122 Pharn Thi L1i, I I 1851674 3110112012 cA HANoi
viet
Nam

Cpm 3 Tho XuAn,
Dan Phuong, Hd NOi

1.000
Ph6

th6ng

123 0r23 Vfr Minh TuAn 00 I 08s000945 1610612020
Cuc CS DKQL cu trl
vd DLQG vd dan cu

Viet
Nam

88- BT05- Dd thi Viet
Hung, phu'ong Giang Bi6n,
qudn Long Bi6n, Hd N6i

38.200
Ph6

th6ng

Ngutri l$p

Nguy6n Chi Hi6u

Hd N|i, ngdy 03 thdng 06 nam 2022 i
d)

I
T/M HQI DONG QUAN TRI

U TICH

1l

6i
EI.
*\
\*)

Pham Thanh Long
HDQT





















conc rv cO pHAx rHuoc rHU
TRUNG U,ONG VF]TVACO

ceNG HoA xA Hgr cHU NGHia vrTr NAM
DQc lAp - Tqr do - I{4nh phric

trong linh vqc s6n xu6t kinh doanh v6c xin tfi,y.
100% v6n nhd nu6c vd nhd xucrng, trang thiet bi,

Hd lV)i, ngAy 28 thdng 03 ndm 2022

BAo cAo
Ho4t dQng cfra HQi tl6ng qurin tri nIm 2021vir phuong hufng ho4t ilQng

ndm 2022

Kinh gui: D{.I HQI DONG CO OONC
Thgc hiOn tr6ch nhiQm vd quy6n han theo quy dinh, HDQT xin b6o c6o tru6c

DHDCD vC t<tlt qu6 ho4t clOng cua HDQT ndm 2O2l vitphuong huong hopt dQng

ndm 2022

PhAn I: K6t quri ho4t dQng cria HDQT nim 2021
l. Tinh hinh ho4t dQng vir hi6n tr4ng chung cua c6ng ty

l. l. Th uAn b'i:
- C6ng ty.co b0 day hon 60 nam
- Duoc kO thua tu.doanh nghiQp

quy trinh s6n xuAt...
- Nhin chung kh6ch hdng v6n tin tuong vd ung hQ c6c san phAm cua c6ng ty.
- Cdng ty dd mo dugc thi truong moi o phia Nam; c6c tinh Tdy Nguy6n; Trung

nam b6...
1.2. Khti khdn:

- Doanh sO b6t hdng cira c6ng ty v6n bi phU thu6c viro c6c mflt hdng vic xin nhap
khAu (chitim 70 - 80 Yo doarhr6 b6, hdng).

- Doanh s6 b6n hdng c6c ndm:
o Ndrn 2018: 227,6 ty d6ng (Trong do V6c xin nhAp kh6u =, 179,6 ty d6ng;

V6c xin sdrn xudt trong nu'oc '. 48 ty dong)
o Ndm 2019: 183 ti ddng ('I'rong do V6c xin nhAp khAu : I 13,4 t1i ddng;

V6c xin sdn xu6t trong nu6c :70,2 t1i ddng)
o Ndm 2020:223.727 ty d6ng (Vic xin nhQp khAu : 129,2 tli d6ng; V6c xin s6n

*u6t tai c6ng ty ,=. 50,4 ty d6ng; Thu6c s6t trirng dq trir qu6c gia vd kinh doanh
,,- 44 ty d6ng)

o Ndm 2021:206,502 ty d6ng (Trong do V6c xin nhpp khAu : 147,76 ty d6ng;
V6c xin sdn xuAt trong nudc : 58,7 ty d6ng)
- Ve dfch LMLM: xiy ratai ViQt Nam giai do4n vrra qua d5 co nhirng sy thay d6i

vO Aich tE cho n6n loai vic xin LMLM cua cdng ty kh6ng con phu hop cho ti0m
,i

phdng ch6ng dich tr6n ddn lon cua ci Nudc. C6c cdng ty chdn nu6i 16n kh6ng su

6i,
s



dpng sAn phAm LMLM, chi cpc thir y c6c tinh cfrng kh6ng mua hdng vi dung vac

xin ti6m phong nhung v6n x6y ra d!ch.
VO aicn ti l-o-n chAu Phi: Do tinh hinh dich xdry ra tr6n c6 Nuoc d6n d6n t6ng dan

lgn gi6m d6ng t<ti. t<nacn hdng cua cdng ty phAn l6n ld c6c chi cpc thf y, d6i
tugng ti6m phong h5 trg ld c6c h6 chan nu6i nh6, le.

Khi dich benh xiy ra ddn lgn trong dAn bi ti6u huy, c6c chi cpc thir y dd xdy dl,mg

k6 ho4ch ti6m phong vd mua v6c xin nhung ddn lgn trong dAn kh6ng con n6n

kh6ng tri6n khai ti6m phong dugc. DAn d6n vic xin ph6i tri lpi nhd s6n xuAt, h5t
h4n phAi huy.
Do tinh hinh dich bQnh phuc t4p nguoi chan nu6i kh6ng ddm tdi ddn d6n d6n
,:lugng vdc xin sAn xudt ra kh6ng b6n dugc.
Ngodi c6c kho khan vC dich bQnh con m6t s6 nhirng kho khan kh6c nhu:
. Tidn thu6 d6t hdng ndm cao khoang 5 ty d6ng/ ndm.
o Nang suAt lao dOng thAp vi nhd xuong, trang thi6t bi qu6 cfr chua th6 tu dOng

hoa dugc. Co nhfr'ng m6y phUc vir chinh cho sin xu6t dE c6 thoi gian hogt
dQng li6n tqc tr6n 20 ndm, c6ng *u6t nho...

. DQi ngfi c6n bQ ky thu?t dugc k6 thua tu doanh nghidp nhd Nuoc.n€n su ndng

dQng trong chuy6n m6n nghiqp vU kh6ng cao. Cho n6n chua th6 nghidn cuu
cho ra nh0ng sin phdm m6i phu hgp v6i tinh hinh dich bqnh tr6n ddn vdt nu6i.

. DOi ngfr c6n bQ quin ly cdn y6u kdm, chua co kinh nghiQm, cffng nhu chua
h6t minh vi c6ng viQc cua c6ng ty.

o Hiqn t4i co nhiAu c6ng ty da dugc cAp ph6p s6n xu6t vic xin thir y cho n6n

c4nh tranh ngey cdng kh6c liQt.
o Chi phi b6n hdng, gi6m gi6 tang cao do c4nh tranh gifra cSrc c6ng ty.
1.3. MQt sd chi tiOu vii srin ,uAt kinh doanh cria c6ng ty

Don vi: VND
Chi ti6u Mi sd 56 tIAu nim s6 cu6i t<i

I. Tni sin nsin han l OO-BCEKT 87.941.582.531 101.112.860.881

1. Ti€n vir c6c kho6n. .:
tuong duong tr€n

1 l O.BCDKT
41 .01 6.411 .8s4 27.014.783,955

2. Cdc kho6n d6u tu tdi
chinh nsin han

I2O-BCDKT
0 0

3. Cbc kho6n ph6i thu
nein han

13o-BCDKT
32.326.238.425 41.275.443.923

Trong do: Ng ph6i thu
kh6 ddi
4. Hdne t6n kho 140-BCDKT 13.573.942.342 31.1s2.47 8.887

5. Tei sdrn nsdn han kh6c 15O.BCDKT t.024.929.9r0 r.610.154.116
II. Tni sfrn diri han 2OO-BCDKT 37.850.257.170 36.716.897,542

\
\



1. Tei s6n cd dinh 220-BCEKT 37.850.257.170 33.720.168.403
- Tdi san co dinh hDu

hinh
221-BCDKT

37 .7 56.423 .614 33.224.754.s 1 1

- Tdi sdn c6 dinh v6 hinh 227-BCDKT 93.830.556 495.4r3.892
- Chi phi xdy dgng co
ban dcy dang

230-BCDKT
0 0

2. Bil d6ne s6n dAu tu 240-BCDKT 0 0

3. C6c khodn dAu tu tdi
chinh ddi han

250-RCDKT
0 0

Trong do: - Ddu tu vdo
cdng ty con.

251-UCDK'|
0 0

- Du phong gi6m gi6 ctdu

tu tdi chinh ddi han
259-BCDKT

0 0

4. Tei san diri han kh6c 260-BCDKT 0 2.996.729.t39
III. Nq phii trri 3OO-BCDKT 62.975.742.851 73.322.190.834
l. Nq ngdn han 3 1O-BCDKT 6r.788.573.9t6 72.t3s.021.899
Trong do: Ng qu6 han 0 0

2. No ddi han 330-BCDKT 1 .187.168.935 1 .187.168.93s
IV. Ngu6n vdn chti so'

hfr.u

4OO-BCDKT
62.816.093.850 64.507.567.s89

l. Vtin cua chu so hiru 4IO-t]CDKT 62.816.093.8s0 64.507.567.589
-l-rong do: Vdn dAu tu
cua chu so hiru

4I I-BCDK'|
36.000.000.000 36.000.000.000

2. Ngu6n kinh phi vd
quV kh6c 19.862.389.796
V. KCt qui kinh doanh
l. 1'6ng doanh thu: -
Doanh thu thuAn vd.;
b/hdng vd cung cAp d/vp

l0-BCKQKD 206.456.086.043

- Doanh thu hoat dQng

tdi chinh
21-BCKQKD

45.478.064
- Thu nh6p kh6c 31-BCKOKD 0 224.855
2. T6ng chi phi

196.430.8 53.482
3. 1'6ng loi nhuAn tru6c
thue

s0-BCKQKD
10.070.93s.480

4. Loi nhu6n sau thu0 thu
nhpp DN

60-BCKQKD

8.056.226.209

4Y
cq.h
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II. Chi ti6u khic
t2.4t8.026.696

1.976.485.601
3.009.81 2.048

r27.734.s70
2.0r4.709.271

218.114.066
5.042.537 .640

28.033.500

LTSrg t5-Ph6t sinh PhAi

nQp ngdn s6ch:-i;2"[ 
ad, cdc loai thua

-ThuA GTGT nQi dla

-ThuA GTGT hdng nhqP

khdtt
- ThuA I'{hqP khiiu

- Thu€ TI'{DN
- ThuO TNCI'{

| - rn"a aiit

LNTruoc
thu6/cT410

1.tq, nhu4n trudc
thu6A/6n chu so hiru

tE g.q Phii traN
chtr sd hiru (70 33.025.r23.791

141.587.495O. TG, tuong binh qu6n

uoi/ndm

1,4, Doanh thu vd lqi nhuQn 
. ) .-. A , 1-. r ^< +.,,\ ,{a+ .r or - !

- Doanh thu cir ndm 2O2l:206,5 ty d6ng (Kj-l:Th: 195 tj') dat 106% so voi k0

ho4ch run *rrAtkinh doanh namZOZf A,iqc DHDCE thuong ni€n ndm 2021 th6ng

f-niqXflua, truoc thu6: 10,07 /10 ti (d4t 100'7%'] t: voi kO ho4ch'

;;;i; 
'a-"a. 

chfrng lo4i sin phiT nrm 2021'' 
- 

- 
Vi. *in nhflp khAu : 147 

'7 
tj' d6ng- . . ).

- Va. xin sin xu 5t ta\ c6ng ty -- 43 
'87 

tj' d6ng

- Thu6c ,"t iti,'g AU trt quOt gia vd kinh doanh -- 13'55. t' f9ig
nl *,ir'prri;Li-;;A;,_tricir.rap"ra sfr dsng c.6c quf, mrlc c6 tuc, qu] lucrng:

- KO hoach nim20, v0 ciic ;fri ,ie"un iuat finh doanh dugc DI-IDCD th6ng

qua:

. Tdng doanh thu : 195 t! d6ng

o Loi nhu4n truoc thu6 : t6i thi6u 10 ti d6ng

. 'ti lQ c6 tuc : t6i thi6u 14%

- Thgc hiQn nam 2021:
o Doanh s6: 206,502 tY d6ng d4t 106%

\
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o Loi nhuQn truoc thu6: 10,71 ty ddng dqt 100,71%o

. Ti l€ c6 tuc: l4oh dat IOO% (so vdi k6 hoach t6i tniOul
- Lqi nhufln sau thu6 ndm 2021: 8,056 ty d6ng

Phdn b6 c6c qu! va c6 tuc nhu sau:
o Trich qu! ddu tu ph6t triOn (30% loi nhudn sau thu6): 2,416 ty ddng
. Qu! khen thuong (7% lqi nhuQn sau thu6): 389,95 triQu d6ng
. Qu! Thuong ban diAu hdnh: 221,85 tri0u d6ng
. C6 tfc chi trd (62,40% lqi nhudn sau thu6): 5,027 r'j d6ng
o Ty 16 c6 tric l4oh: 1.400 d6ng/cd phi6u.

- Quy luong thgc hiQn ndm 2021 cho nguoi lao dQng, ban didu hdnh cua c6ng
ty:
. T6ng qu! luong
o [-uong nguoi lao ddng

:32,835 ty d6ng/ 230 nguoi.
: 31,060 ty d6ng/ 223 ngudi.

o Luong ban didu hdnh : 1,774 ty d6ng/ 7 nguoi
2. Drlnh girl vG ho4t ilQng cria HDQT vir T6ng girlm tl6c nim 2021

2.1. HQi il6ng qurin tri
- HQi d6ng qual tri ld m6t tap thO dodn kOt, h6t long hOt sric lhm vi6c vi sg t6n

tai vd ph6t tri€n cia c6ng ty. HDQT tri€n khai quy6t 1i6t c6c nghi quydt cira
DFIDCD thdng qua.

- COng t6c chi dpo gi6m s6t: Chi dao vd gi6m s6t ban TGD t6 chuc tri6n khai
thirc hiQn t6t nhirng nQi dung cua nghi quy6t,quy6t dinh cua HDQT c6ng ty
-Ad0n tung c5n b6 qu6n ly phong ban, phAn xucrng.

- Lqi nhupn thgc hiQn, chia c6 tfrc hdng nam dOu tdng truong.
- Thqc hi6n t6t chfnh s6ch doi v6i nguoi qu6n l;i, di€u hdnh vd ngudi lao d6ng

trong cong ty theo quy dinh cua ph6p luqt.
- I'Ioan thanh nghia vU doi vcri nha Nuoc, ch5ng th6t tho6t, lSng phi.
2.2. , T6ng girlm tl6c
- T6ng gi6m d6c cing c6c pho t6ng giam d6c la mQt tQp th6 ndng dQng, s6ng

tao, thuc hi6n nghiCm tuc c6c nghi quy6t, quy6t dinh vd c6c quy ch6, quy dinh
qudn trf nQi bQ cua c6ng ty. 

,- Chu dQng thuc"hiOn vi6c d6y manh c6ng t6c s6n xudt kinh doanh mQt c6ch
tich cuc, tim hi6u thi truong, chdm s6c kh6ch hdng, dua ra c6c quy6t dinh kip
thoi nhirn d6p irng y6u cAu th! trucrng.

- Trong ndm vu'a qua ban t6ng gi6m d6c dd thuc hi6n t6t vai tro didu hdnh, hodn
thdnh chi ti€u, nhiQm vp dugc Dai hQi d6ng cd d6ng, HQi d6ng quin tri giao.

-b-\
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PhAn II: K6 ho4ch, phuong hudng cho nim 2022
l. Dinh hufng chung

- Tap trung, chir trgng viro ph6t tri€n cdc sdrn phAm vdc xin thu y lii nganh kinh
doanh chinh cua doanh nghiQp. D6i mdi c6ng nghe s6n xuAt, nAng cao ch6t
lugng sin phAm, chu dQng nghiCn cuu ho{c hcr,p t6c nghiCn cttu c6c sAn phAm

v6c xin moi dd chu dQng trong vi0c san xuAt cung ring, kh6ng phai nhflp khA.u

- TQp trung, xric ti6n, hgp t6c, giir m6i quan hQ t6t vdi c6c kh6ch hdng truy€n
th6ng vd mo rQng thi truong.

- H-o. p t6c v6i cdc ViQn nghiCn cuu; c6c trucrng; c6c nhd khoa hoc; ciic qu! d0
nghiOn criu d6i m6i c6ng nghe s6n xu6t, ph6t tri6n c6c dong s6n phAm mdi.

- Hodn thiQn cdc ddy chuy6n s6n xuAt vic xin dat chuAn GMP- WHO.
- Tdng cudng ti6p thi b6n hdng, dua doanh s6 v6c xin s6n xuAt trong nudc chi6m

ty lQ 50% - 70% so vdi doanh s6 b6n hdng n[m.
- Hgp t6c nghiCn criu s6n xu6t thanh c6ng v6c xin Dich tA lcr,n t6 beo, vic xin

LMLM, v6c xin crim gia 
"4m...- S6n xu6t th6m cdc mit hdng v0 ch6 phAm sinh hgc vd thuc an b6 xung trong

chdn nu6i.
- Chia ty lQ chia c6 tric hdng ndm se dugc dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua.
- Luong cua ngudi lao dQng d6m b6o.

2, K6 hoach srin xu6t kinh doanh, lu'o'ng, thu'ri'ng, thir lao cho nim 2022
- K0 hopch nhiQm k) II cho nim 2022

o Doanh thu: 200 tj,d6ng
. Lqi nhupn: 10,5 ti d6ng
o Chia tj'lQ c6 tuc: l4o/o

- KC ho4ch thyc t6 cho n5m 2022
-^i. Tong doanh thu: 150 ti d6ng

. Lgi nhuQn tru6c thu6: 8,3 ty d6ng

. Ty lQ c6 tuc: l4Yo
- QyV luong cho nguoi lao dQng, ban di6u hanh cua c6ng ty

T6ng qu! lu'ong k€ hoqch ndm 2022:
-io Tong qu! lucrng :27,720 ty d6ng/ 232 ngudi.

o Luong nguoi lao dQng :25,478 ty d6ng/ 227 ngudi.
o Lucyng ban diAu hdnh :1,642 ty ddngi 5 nguoi...:

VO mac thil lao cho HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat ap dqtng mtrc thit lao
ndm 2022 cu th€ nhu sau:

o Thdnh vi6n HDQT : 3.000.000 d/th6ng
o Trucrng Ban ki6m so6t : 3.000.000 d/th6ng
o Thdnh vi6n Ban ki6m so6t :1.500.000 dlthdng



3. Nhiing tdn t3i cAn phii tii co cAu trong ndm2022 vh nhirng nIm ti6p theo
3.1. V€ chi€n luqc va k€ hoqch dau ta phdt tri€n cua doanh nghiQp

Muc ti6u trgng tAm ld chu trong vao ph6t tri6n c6c s6n phAm vic-xin thf y la
ngirnh kinh doanh chinh cua doanh nghi0p. DOi m6i c6ng nghe sdrn xudt, nAng
cao chdt lucrng sin ph6m, chtr dOng nghidn cuu hopc.hqp t6c nghiOn cfu c6c
s6n phAm v6c-xin m6i d0 chu d6ng trong vi6c s6n *u6t cung ring, kh6ng ph6i

lh{p khAu.
On dinh kien toan bd m6y can b6 chu chdt vd c6n b0 ky thuAt cua c6ng ty.

I .^o ('hu trong ve vi6c dao tao, khuy6n khich ngucri lao d6ng, c6n bQ k! thuat
^),n6ng cao v0 chuyen m6n nghiep vU. BQ phQn niro ydu thi se phai mcri,;.

chuydn gia vd huong d6n ddo tao, chuy6n giao.
. Vd: c6n bo quin ly se phai x6y dqng chirc ndng nhi6m vu tirng vi tri, giao

viOc vd d6nh gia c6ng viQc duoc giao, ti6n tdi se tra luong theo tilng vf trf
cong viic,

o Se tAp trung danh gi6 lai toirn b6 d6i ngfr c6n bQ k! thupt, y6u cAu phii hoc,
nghi0n cuu, thay d6i, hoAn thiQn cdc quy trinh san *u6t. Dua c6ng ngh6 s6n
xuAt tr0n tC bdo, t6i tO hgp vdo 6p dpng hodc c6c c6ng nghe c6 d[c, tinh
s4ch kh6ng nguy€n... nhim ndng cao ch6t lugng s6n phAm, lhm nhfrng lopi
san phdm co the dung cho c6c trai chdn nu6i t6p trung l6n.

o Thoi gian toi sE xdy dung, rir so6:t dinh mrl'c lao dQng trong circ ddy chuydn
san xuAt, ti0n toi se tra luong th.eo cdng viOc hoac vi tri c6ng viOc.

[{oan thien cac day chuydn san xudt vdc-xin dat chudn GMP-WHO.
Nam 2020 c6ng ty dd xdy dr,rng phuong i.r;rtiti ccr cAu cho giai do4n 202l-2025
vd dd duoc chu so hiyu 65% v6n th6ng qua. BQ n6ng nghiep vd phat tri6n n6ng
th6n dd trinh phuong 6n t6i co c6u cua c6ng !v len Chinh phu. Tai phucrng an
t6i ccv cdu cdng ty co dC xudt sE ti6n hdnh ddu tu xay dung nhd m6y m6i tai
khu c6ng nghe cao FIoa [-ac dat chuAn GMP-WHO.
Nhung viOc xAy dWng nha m6y moi chua thti tri6n khai ngay dugc md c6ng ty
thi v6n phai duy tri hoat dQng va ph6t tri6n. Hiel nay cac c6ng ty co cung
ngdnh lghq kinh doanh v6i rgrg ty, dd vd dang dAu tu r6t l6n vd c6ng nghe
s6n xu0t, dO cho ra cdc sdn ph6m vic xin m6i phuc vu cho ngdnh ch6n nu6i,
d6p ring dugc vdi tinh hinh dich bQnh hi6n nay.
Vi dp:
Cdng ty NAVETCO: Dd d6u tu nhd xucrng, trang thitit bi d6 nghiOn ciru, s6n
xu6t thdnh c6ng vdc xin cfrn gia cAm, vac xin Dai , mQt s6 c6c loai vdc xin
kdp kh6c. Ho cfrng dang tri6n khai sdrn xu6t v6c xin Dich t6 lgn ch6u phi, v6c
xin u cuc tr6n tr6u bo, v6c xin Lo m6m long mong....
C6ng ty Hanvet dd san xu6t ,a dang ky ducrc vic xin Dai vd m6t s6 v6c xin
da gia...
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cOr.{c ry cO pnAN uru6c rHU y
TRUNG I.IONG VETVACO

ceNG HoA xa ugr cuU xcnia yrrgr NAM
DQc lOp - TU do - Hanh phric

Hd N|| ngdy 03 thdng 6 ndm 2022

BAO CAO CUA BAN T6XC GIAM O6C
VB TiNg UINU HOAT DQNG SXKD CUA CONC TY NAM 2O2I

vA rp nciAcr sxro NAM iozi'
Kinh thua eui vi dai bi6u kh6ch!
Kinh thua eui c6 d6ngt

Thay mdt Ban Tdng girlm d6c C6ng ty 16 phAn thu6c thfi y trung ucmg Vetvaco (C6ng
ty Vetvaco), t6i xin b6o c6o tru6c Eai hQi d6ng cO d6ng thudrng ni€n2020 ve tintr hinh
s6n xu6t kinh doanh ctra C6ng ty Vetvaco ndm 2o2l ru te froaJf, S)111D ndm 2022 nhu
sau:

I. TOng ktt c6ng tfc sXI(D cria c6ng ty vetvaco nrm zo2l
1. D{c cli6m tinh hinh chung

Thugn lqi
C6ng ty c6 bC aay truydn th6ng hon 66 ndm vd sdn xu6t vacxin thri y, v6i ctQi ngfi can

bd cdng nhdn vi6n c6 kinh nghiQm s6n xu6t vacxin. Thucmg hi6u cria C6ng ty c6 uy tin
vd dugc thi trucrng ch6p nhQn. HQ th6ng ph6n phoi cria c6ng W co rE" A6n ,a. .fri .1,"
chdn nu6i thri y c6c tinh, thdnh ph6, trpm thf y c6c qufn huyQn. san phAm da d4ng, ch6t
luqng vacxin t6t, d6m b6o an todn tuygt d6i cho v6t nu6i.

Vetvaco Id 1 trong 2 don vf dugc Boehringer ch6p thufn cho phAn ph5i vacxin LMLM
vd d4i Rabisin tei Viet Nam. Ddy ln nhirng vacxin co gi|tri vd d6 ti6u thp tr6n thi trucrng.

C6ng ty c6 mpt beng nhd xudng rQng.rdi, khang trang. M6i trudrng ldm viQc xanh,
spch, dgp tl4t ti6u chuAn ISO 14001-2015.

Kh6 khin
Ndm 2021, tinh hinh dlch benh Covid-l9 v6n titip tuc di6n bi6n phric tap, g6y 6nh

huong kh6ng nho d5n hopt dQng sin xu6t kinh doanh cua C6ng ty nhu nguy6n vat lieu
khan hi6m, vfn chuytin hdng h6a cli c6c tinh bi han chti, xu6t ,ha; khAu bi dinh trg...

Tinh hinh ch5n nu6i eap kh6 khdn, d{c biet le chdn nu6i lgn bi enh hucrng do bQnh
Dich ti lqn Chdu Phi v6n chua dugc kh6ng ch6, dich benh vi€m da n6i cgc tren tr6u bd...

. Canh tranh gita cdc c6ng ty sin xuat vac*in thir y ngey cang khi5c li6t do c6c c6ng ty
ttAu tu vio sfur xu6t c6c chirng lo4i m{t hing cflng ga"!iA"g nh., 
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ban hang kh6ch hang d6ng bO tu c6m, vacxin vi thu6c. NhiAu m{t hing truyAn th5ng, c6

thi5 m4nh, nay chfu sy c4nh tranh kh6c liQt nhu vacxin LMLM vir vacxin d4i cho mdo.

HQ th6ng ti6p ttri brin hing chua thr,rc sg chuy6n nghiQp, lgc lugng nhdn vi6n m6ng.

Chi phi ban hang ngey mQt t[ng cao d6 c4nh tranh.

HiQn nay mdy m6c trgng ytiu phpc vU san xu6t dd c6 tu6i <tdi rAt l6u n6n kh6 dim b6o

san xu6t thu6n lgi trong nhimg n[m ti6p theo, dac biet khi m6y h6ng thi phni dimg sin
xu6t ve anh huong viQc s6n xuAt kinh doanh thudmg nhat. C9 th6: Ph6n xuong si6u trung

c6 02 m6y tt6ng [rh6 d6u sri dr,rng 13- 20 ndm (1 m6y sti dUng ndm 2001 , I mdy sri dpng

n[m 2008), Phan xuong vi trung c6 01 hQ th6ng 16n men g6m D100 vi C10 d6u str dUng

tir ndm 2OOl (cit2 model niy hdng da dtmg sin xuAt n6n rAt kh6 mua ctO thay th6). DA

nghi trong tucrng tai ph6i c6 kti ho4ch dAu tu cdc mdy trgng y6u ndy.

C6ng ty thitiu lao dQng c6 chuy6n mdn nghiep vU cao di5 nghi€n cfu, tri6n khai vacxin
mdi. MQt sO UO phan ngudi lao dQng chua y6u nghd, kh6ng nhiet huytit trong cdng viQc,...

2. VA hoqt tlQng sin xuAt kinh doanh 2O2l

Nim 2OZl li ndm kinh doanh dAy kh6 khdn do tinh hinh chin nudi tr6n ci nudc giam
mpnh, do cryrh tranh manh mE gifta c6c dtii thri vd dich benh hodnh hanh. Ban di6u henh
c6ng ry de c6 gAng cli€u chinh c6c chinh s6ch sAn xu6t kinh doanh cho pht hgp vd ttd ctpt

dugc ki5t qui cp thi5 nhu sau:

Ktit qud mQt sO cdc chi fiAu chrt ydu nhu sau :
TT Chi ti6u DVT K6 ho4ch

nilm202l
Thgc hiQn

2021

So s6nh

TII/I(H
1 T6ng doanh thu Tr. d6ng 19s.000 206.697 106%

2 Lqi nhuQn trudc
thuO

Tr. d6ng 10.000 10.07 l00,7yo

Lqi nhuQn sau

thu€

lr. clong 8.000 8.056 l00,7yo

3 C6 ttlc % t4 l4 r00%
- Doanhthu: 206,697 ty d6ng, dat 106 oh so vdi kC hoach DHCD ndm202l.
- Lqi nhuQn : 8,056 tj'tl6ng, d,qt t00,7Yo so v6i kti ho4ch EHCE ndm202l.
- VOn chri sd hiru ngdy Ollll2)2l: 62.816.093.850 c16ng.

- V5n chri s0 hiru ngdy 3t/l2l2o2l: 64.507.567 .589 d6ng.

- Lqi nhufln k6 hoach ndm2027: 10.000.000.000 c16ng.

- Lqi nhu6n thUc hign ndm202l: 10.070.935.480 tt6ng.

- Tf suAt lqi nhuAn k6 hoach/ v6n chri sd hiru binh qudn ndm2O2l:
10.000.000.000/ 63 .661.830.720 : 15,7 lYo



- T! su6t lgi nhuan thuc hi6n/v6n chri so htu binh qu6n ndm2lzl:
10.070.935.480t 63.661.830.720 : I 5,82%o

Ty su6t lqi nhu?n/ V6n CSH thpc hi€n so v6i k6 hoach dqt lOO,7l yo.
- Kha ndng thanh todn ng.rg6n han: 1,40 lAn
- HQ s6 ng ph6i trd/ ydnchri so htu: l,l4 lAn
- c6ng ty khdng .9 nq qu6 h4n, thgc hi6n dAy dri nghia vp v6i ngan s6ch nhd nu6c.
- HQ s6 b6o todn v5n (H):

+ Thdi cti6m or/orrzo2r rit:62.816.093.850 cr6ng
+ Thdi di6m 3t/tL/2021 lA: 64.50 7.567.58g OOnJ

H= 64'507 '567 '589 /62.816.093.850 :1,03 > I ; C6ng ry de bao toan vi ph6t trii5n v5n.

cdng t6c quan lf, su dung vi phdn ph<5i c6c ngu6n lgc: c6ng ry ch6p henh dAy dri c6cquy clinh vd quin ly v5n, tdi san dugc giao. cdng ry hopt dong kinh doanh c6 ldi, vtin dAutu dugc b6o todn vi ph6t tri6n.
3. VO tinh hinh tii chinh
86o c6o tdi chinh ndm 2021 do T6ng girim d6c lQp dd dugc ki6m todn vd Ban Kii5m

so6t ki6m tra, xitc nh0n. vi v6y c6 co ,d;5 d6nh gi6 ;6 fi"r.;;;th1rc vd hqp ly cira c5c
sti liCu trong 86o c6o tdi chfnh ndm202l.

EC nghi Eai hQi d6ng co d6ng thudmg ni6n ndm 2o2zthong qua El6o c6o tdi chinh
ndm 2021.

l.Kiit qui rISt duqc kh6c
Trong ndm qua, Ban T6ng gifumddc dodn k6t, chri dQng, sring tpo trong c6ng t6c il6

thr;c hiQn t6t vai trd diAu hanh, hodn thanh thing iqi c6c nghi quy6t, quytit-ainrr ltu oui
hQi c6 ddng, HQi d6ng quan tri c6ng fy.

Mac dir tinh hinh dich bQnh covid-l9 (dac biet le giai do4n gidn c6ch toan xE hQi
vdo thring 7,8,9 rhung c6ng ty v6n td chric san xu6t d6m bdo a,i rr*g cung c6p cho
kh6c, giao hdng kip thdi, ti6m phong cho r00% can b0 c6ng nh6n vi6n ), dich t6 rqn
chau Phi di6n bi6n phric tap, thi6n tai, l[ lpt d nhidu tinh tha; , eeyra nhidu kh6 khdn
trong sin xu6t kinh doanh nh*g c6ng ry v6n .o 96.,9 khec ;11]g: d6m bio viQc ldm
thudng xuyon cho ngudi lao dQng, cung c6p hdng h6a kip thdi cho kh6ch hang vd d6m
b6o k6 ho4ch kinh doanh ndm 2021 dd dugc DHDCE th6ng qua.

Ban t6ng gi6T d6c dd chi d4o c6n bQ chri ch6t a6 uo t i"san *u6t t q,p l)r, tr6nh hu hao
l6ng phf' Thay doi cach. x6y dpg k6 ho4ch san xu6t hqp ly, b6m s6t thi trudrng d6 girip
gi6m toi da hdng h6a h6t date, hdng t6n kho thdp, r* piu* hu hao irorrg toan qu6 trinh
s6n xu6t ludn th6p hon l}yo.

cdng ty titip quc dAy m?nh nghiCn cr?u vd ph6t trii5n c6c vacxin m6i d6p img nhu cAu
thi truong nhu vic xin vi6m da n6i cuc tr6n trAu bd, vic xin v6 ho4t nhi gi6 THT-E.coli
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gia cAm, THT-Ph6 thucrng han-D6ng dAu lgn, chti phAm sinh hgc Subtilis... Nhu vfy c6

th6 thAy rdng c6ng t6c nghiGn cr?u vd img dpng chuy6n giao vdo sin xuAt dd vi dang di

dung hucnrg, ndng cao him lugng khoa hgc trong sin phAm vacxin cua COng ty.
V6 kinh doanh: Ban di6u henh C6ng ry de 15y lai thi trudng miAn b6c vd mi6n trung,

timg bu6c ph6t tri6n thi trucrng tai miAn nam. Tdng cudng c6ng tircbin 16 thric dAy kinh
doanh cua COng ty.

Dac biQt COng ty 1u6n hodn thenh mgi nghia v.u vdi nhd nudc nhu thu6 thu nhfp
doanh nghiQp, thu6 m6i trudng, tidn thu6 dit, ...

Nghi6m tuc ch6p henh mgi quy dinh cria phSp luAt hiQn hinh vA tai nguy6n nudc,
ctr6t ttrai nguy hAi,... Ndm 2O2l C6ng ty ti6p tgc 6p dung ti6u chuAn ISO 14001:2015

it6y ld cam k6t m?nh mE cta C6ng ty u6 thgc hiQn c6c quy dinh vO tdi nguy6n m6i
trudrng.

VA viQc chlm 1o ctdi s5ng cho ngudi lao dQng: kh6ng chi thirc dAy sAn xu6t ve kinh
doanh, Ban T6ng gi6rn d6c ludn chdm 1o ddi sSng cho ngudi lao dQng d6 hq y6n t6m

t'
c6ng t6c vir c6ng hi6n. Cp th6: duy tri ch6 dQ b6i du6ng dQc hai cho ngudi lao d6ng,

chim 1o itdi s5ng ngudi lao dQng vho c6c dip 15 ttit...

Ve tr6ch nhiQm xd hQi: C6ng ty ph6i hqrp ch?t chE v6i cdc co quan qu6n ly tai dia
phuong tt UBND Thenh pnO Ua N6i, UBND HuyQn Hoii Dtic, UBND xd Dric Thugng
ct6 tao sg 6n dinh kinh t6, chinh tri, xd h6i tai dia phucmg.

II. K6 ho4ch sin xu6t kinh doanh ndm2022
Ban lenh d4o C6ng ty nhan dlnh ndm 2022 sE titip t.uc ld 1 ndm vO cirng kh6 khdn do

tinh hinh chdn nu6i trong nu6c gap kh6 khen, benh Dich tA lgn ChAu phi vdn kh6 ki6m
so6t, D[ch benh Covid-l9 xity ra tr6n cA nu6c, lan rQng tr6n tod,n cAu, canh tranh gay ght
giffa cdc C6ng ty sAn xu6t va"xin thri y,...Tuy nhi6n HQi d6ng quAn tri th6ng nh6t, Ban
diAu hanh hopt tlQng 6n dinh, cO d6ng vd ngudi lao dQng ring h6 n6n C6ng ty s€ tim ra

..1
chi€n lugc siLn xuat kinh doanh phu hqp c16 thric ddy s6n xudt kinh doanh d4t mpc ti6u dO

ra. 
' I rr J '

1. K6 ho4ch sin xu6t kinh doanh ndm 2022

TOng doanh thu: 150 tf d6ng, trong d6:
+ San phAm nhap khAu: 100 ti d6ng

+ San phAm nQi tlia: 50 ty tt6ng

Lqi nhuAn tru6c thu6: 8,3 ti d6ng

Chia c6 ttrc: l4,0Yo

2. GiAi ph6p thrgc hiQn

* Nh6m gif,i phip vA ttri trudng vir ti6u thg sin ph6m
- Tdng cudng c6ng tdc b6n hAng vd ti6u thp sin phAm. Cu thti: Duy tri m6i quan hQ

ch?t che v6i kh6ch harrg ldr c6c chi cpc chdn nu6i thri y c6c tinh, tr4m thri y cilc huyQn thi;
4
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tdng cudrng dAu tu ph6t trii5n thi truong ti€u thg san phAm @i c6c C6ng ry chdn nu6i lon
nhu C6ng ty CP, Japfa, ViQt Ph6p; hap tirc voi c6c c6ng ty thucrng.aiA6 ph6n pht5i san
phdm. Tim ki6m vd md th6m c6c dai tyr Uan thu6c thri y lon o *iAi U6t t-"g rrri iA ,iC,
thu c6c san phAm ndi dia ct6c biet li vacxin gia cAm, vacxin tr6n lqn.

Xdy dgng giilbdn hqp ly cho c6c dai ly. Hu6ng tdi san xu6t men vi sinh vQt phgc vg
ch6n nu6i.

Ti6p tgc tham gia d6u thAu dC cung c6p hdng cho Chucrng trinh 30A, Chuong trinh
qu6c gia phdng chiSng benh LMLM. roan qror aung ap durrg d6u thAu aie" *irrrit"
d6u thAu tryc ti6p, d6y chinh th6ch thric vd ccv h6i mdi cho C6ng ry. Do il6 viQc t[ng
culng ngu6n luc cho c6ng t6c d6u thAu <liQn tu tr6n todn qu5c nr{t 'a" 

t:ri6t. 
"U" "*fri*ciru phucrng an thdnh lAp c6ng ty con (ph6p nh6n dQc lfp) hoflc hgp t6c v1i c1cAOi [c O6

tdng culng d5u thAu vdi gi6,btnlinh hopt.
Tdng culng sg ung hO cua c6c BQ nganh d6 mo rQng m{t bing, thi6t bi san xu6t di5

tang ngdn s6ch tu ngu6n du trfr qu5c gia vC vacxin thri y vd thu5c sat trurg (t[ng sr5 luqng
mua, tdng su6t hdng dp tr[).

Ti6p tuc chim s6c kh6ch h*g dC gifr v&ng thi truong cdc tinh miAn Bfc, Trun g, phdt
tri6n thi trucrng mi6n Nam vi Ldo (md,i *cr.9rg ..roi ,rari zolgD.

Nim 20221, quy6t tAm dua vacxin LMLM vdo lai C6ng ty Cp vd mQt s6 c6ng ty
chin nu6i kh6c.

* Nh6m gini phip vd sin xu6t
T4p trung nghi€n ciru vd dua vdo sin xu6t c6c vacxin cla gi6, vacxin li6u lcrn, han chti

sin xu6t vacxin 1i6u nh6 voi gi|bdnthdp. Tang cudrng c6ng tdc nghi6n c1iu, chuy6n giao
c6ng nghe sin xu6t vacxin t6i t6 hgrp.

- Quin ly, xdy dung dinh mric lao dQng vd dinh mric vQt tu nhim giam chi phi san
xu6t

- Quin l;f s6n *u6t 
"h6t 

chE, han chti hOng hiry. fh6i hqp nhip rharrg gita k6 ho4ch vd
thuc hi6n sdn xudt, tr6nh tinh trang thua hang ho?c thi6u hang.

. - Ap dtng c6c ti6u chuAn GMP, ti6u chuAn nganh AOi vOi c6c don v! san xu6t, phdng
kiOm nghiCm vi kho. N[m 2OZl C6ng fy dA t6i dang gi thdnh c6ng Nhd m6y GMP-WHO
theo dring hu6ng d6n Th6ng tu 13.

- cai tao ddy chuyOn nudc pha ti€m theo ti6u chuAn GMp-wHo.
- Kh6o s6t nghiOn criu, xdy dUng Phdng an todn sinh hoc c6p 3 Ae Aap img ilu <ti6u

kiQn nghiCn criu, s6n xu6t vacxin LMLM (nQi dia), crim gia cAm, dpi (nQi ilia),...
- Ddm bbo l00o/o sAn phdm xu6t xudrng dAt c6c ti6u chudn k! thuft cria nginh.
- Dim b6o san xu6t ve kiOm nghiQm vacxin cua BI d?t ti6u chudn.



--

* Nh6m gini ph6p vd c6ng nghe

Tii5n hanh ptr5i trqrp v1i chc chuy6n gia trong nu6c dC sdm nghiOn criu vd dua viro sin

xuAt vacxin dicfr t6lqn t6 bao hoflc DTL t6i tO hgp, vacxin 03 benh Tp - Ph6 - D6ng d6u

Lgn nhugc dQc d6ng kh6, vacxin nhugc dQc ND-IBD gd, vacxin nhugc dQc ND-IB gi,

vacxin nhugc dQc ND-IBD-IB gh, vacxin v6 ho4t Parvo tr6n ch6,... d6 d6m bio c?nh

tranh.

Cii ti6n mQt sti quy trinh sAn xuAt vacxin cho hiQu qui cao hon.

Trmg bu6c nghi€n cr?u sAn *r6t -.t vi sinh.

NAm 202L2 vd c6c ndm ti6p theo sE hgp t6c v6i c6c co quan nhir nudc vd c6c chuy6n

gia kg thuft d6 timg bu6c nghidn ctu vacxin nQi dla thay th6 dAn vacxin nhap khAu.

* Nh6m gifri phip vd tai chfnh

Quin ly ch{t che t}i sin, tiAn v6n, dAu tu vir t6n kho. Xdy dmg qui ch6 lucrng, thucmg

phtr hqrp dO knuy6n khich ngudi lao dQng ldm viQc. Dac biQt ld thucrng cho c6c tQp thti c6

nhan nghiOn cr?u thinh c6ng vacxin m6i. That ch[t t6i da viQc chi ti6u nQi bQ, thgc hiQn

ti6t kiem trong sAn xuAt, titip kh6ch, diAu dQng nh6n lgc hqp ly, kip thdi dO tfn dpng t6i

da nh6n c6ng tpi nhtng dcrr vi it kti hopch.

T6 chric ho4t ctQng hQ th6ng k6 to6n theo dirng quy d!nh, dim b6o ho4t dQng tdi chinh

lanh m4nh trong C6ng ty.
* Nh6m giii phip vd trgp tric vdi BI

HiQn nay, Dtii t6c Merial (BI) dang c6 nhirng thay d6i u'5 
"o 

cAu t6 chtc, b6n c4nh d6

ch6t lugng vacxin LMLM type O dang phii ldm thri nghiQm lpi n6n dQi ngfl ky thuft vi
marketing cta Vetvaco cA'n tdng culng ni- bit thdng tin d6 kip thoi ilng pho tinh hinh

kh6 khAn.

Ti6p tgc ddm ph6n vdi Merial (BI) dO git gi6 nhfp khAu tOt nfrAt vdi vacxin LMLM
sau khi n6ng cao vacxin LMLM 16n 6PD50.

fhOi trqp tr.uc titip v6i BI-VPH'(Lyon) d6 trien khai nhirng nghiEn cr?u m6i AOi vOi

virut LMLM thgc dia tai ViQt Nam.

TrOn ddy liB6o c6o SXKD ndm2O21 vdk6 ho4ch ndm2O22, rat mong nhQn dugc sg

ung hQ cta quy cO d6ng vn ilA nghi Dai hQi c6 d6ng thulng ni6n n6m 2022 th6ng qua.

Trfln trgng kinh trinh!
IAM o6c

N@:- IDQT, BKST;
- Ban gi6m d5c
- Ltru HC.

tr;
r*\ rr

w
rnuob
TRUNG

NguySn ftah Htus



BQ NN VA P]'NT

CONC TY CP THUOC THU Y
TW VE'IVACO

s5: .. O.L ./BC:-BKS

coNG HOA XA HOI CHU NGHIA VI[]'t NAM

EQc lflp - Tg do - H4nh phirc

Hd N|i, ngdy SOthang 5 ndm 2022

nAo CAo CUA BAN KIEM sOAr TAI DA,I HQI DONG CO D$NG
.TFII.IONG NIEN XANN 2022

- Cun c'ti' t,t'to c'hu'c' nung va nhi€m vLt cua Ban l{ie:m Soat theo quy dinh c:tia,

l,uat Dsanh nghigp nam 2011, Luqt Chu'ng khodn ndm 2006 vit Diiu tQ Cong-ty Co
,.t .:- rf t)phan Cong ty co phdn thu6c thu y Trung U'ong Vetvaco swq doi b6 sung ldn thil'

nhdt dwqc DHDCE thong qua ngdy 29/8/2015;

- Cdn cw vdo Bdo cdo tdi chinh ndm 2021 cila Cong ty dd dao'c ki,Am rcdn

lxti Cong 0,'nVillt Dic'h vu tu'van tcti chinh kA todn vd ki€m todn l{am Vi€t.

Ilan KiQrn So6t trAn trong b6o c6o tru6c Dai LI6i D6ng C6 D6ng t<6t qu6 hoat

dOng cua Ban ki6m so6t, tinh hinh tai chinh Cong.ty n6m 2021vDr c6ng t6c quin ly
C6r,g ty cua HQi DOng Qu6n Tri vd T6ng Gi6m D6c trong nam 2021 nhu sau:

I. Ho4t dQng ciia Ban Ki6m So6t trong ndm 20212

'l'rong ndm 2011, Ban Kiirn So6t dh thuc hiQn:

l. (iiarri siit hoat clQng cua cor-rg t1'theo dr-rng cluy dinh cua Ph6p luqt vd Didu lq cua

cong ty.

2. Tham gia 1 OOoh circ bu6i hgp cua I-IDQT ve fe ho4ch kinh doanh vd d6nh

gi6 tinh hinh thqc hiQn ktit qua kinh doanh.

3. Xcn.r ret cac B6o c6o tdi chinh dinh kj'vdr c6c y6u cAu cuat6 chirc ki6m

toan doc lAp.

4. '16 chuc c6c cuQc hgp dlnh ky dO tri6n t<hai chu'c ndng, nhi6m vp cua Ban

I(iem so6t.

5. BKS dd ti6n hdnh kiem so6t dQc lQp hoat c10ng cua c6ng ty:

- ghap hdnh r,,ir rricn l<hai cac nghi qu,v6t cua D4i hQi d6ng co d6ng vd HDQT:

- Qui trinh. cluy' dinh quan 11 nQi b0 cua cdng ty:

- Viqc thuc hiQn k6 hoach liinh doanh202l.

T'rong qua trinh thUc hiqn nhiQrn vp, Ba1 ki6rn so6t lu6n nhQn ducvc su' quan tarn-

tao didu kiQn thuan loi tu HDQ'f, Ban gi6m dOc vd cac can bQ quan ly trong c6ng ty dc

Ilan ki6m soat hodn thanh nhiQrn vu duoc DHDCD"giao; d6i vdi cO d6ng, Ban ki0m so6t

;,hdng nhtn cluo-c mot khi6u nai nao cr-ia c6 d6ng vA hopt dQng cua cdng ty vC di6u hanh

cua IJDQ'l'vir Ban giam ddc.

fr,
rl r

a



II. Tinh hinh tii chinh vir tinh
trong nilm 2021:

Bring t: neNG CAN DOI Xn TOAX

hinh ho4t tlQng kinh doanh ciia C6ng ty

(DVT: d6ng)

s't't
I

Ll

, N0i dung
-l'6ng thi srin
-l'ai 

san nsdn ha l1

Sd dffu nIm sfi;6akt---
125.79 r.836.701
81.941.582.s31

137.829.758.423
l0l.l 12.860.881

1.2 Tdi s6n ddi han 37.850.254.r70 36.716,897 ,542
2

2.t
T6ng nguQn vQn 125.791.836.701 137.829.758.423
No phai trd 62.97 5.7 42.85 1 73.322.190.834

2.2 Nsu6n vdn CS[{' 62.8t6.093.8s0 64,507.561.589

(SA tieu theo BC Ki€m toan ndm 202 t daqc Phdng Titi chinh kA rcdn

B6ng 2: KET QUA KINH

cua cong ty cung cap)

DOANH (DVT: d6ng)

106% so v6i k6 hoach san xuat
ndm 2O2l th6ng qua (KH: 195

cua cong ty cung clip)

- Doanh thu ca nim 2021: 206,5 ty dong dat

kinh doanh ndm 2021 duqc DHDCD thuong niOn

tv).

- t-qri nhu6n truoc thue: 10,07 ty d6ng dpt 100,1 o so v6'i k6 ho4ch (KH: 10

tv).
III. Nh$n x6t vG c6ng t6c quin ly C6ng ty cria HQi D6ng Qu:in 'fri trong

ndm 20212

L Nam 2021 , III)Q1' dd tudn thu dAy du c6c quy dlnh cua ph6p luat vd Dicu
lel Cong ry, tricrn khai vir thuc hicn tOt c6c Nghi quyOt cua Dai I-lQi Dong C6 D6ng.

2. HDQI' dd to chuc c6c cuQc hgp dfnh k! hang quy theo dung quy dinh cua

ph6p lupt vd Di6u lQ C6ng ty. Trong ndm 2021,, HDQT ti6p tuc co nhirng hgat d01q

tich cqc vd hiQu qua, ph6i hop chdt ch6 vcvi Tdng Gi6m D6c vd Ban dieu hanh de

clura ra cric dinh huo'ng cfrng nhrr gidi quyet klp thoi c6c vAn d6 phat sinh [iOn qLran

clcn hoat dQng san xuAt, kinh doanh cua Cong ty.

. 3. C6c Nghi qryt5t cua I-lDQ'f dugc.ban hdnh phu hcrp voi chirc ndng vh

quydn han theo quy dlnh cia phap luflt vd Di6u lQ C6ng ty.

IV. Nhfln x6t vd c6ng tric di6u hhnh C6ng ty cria 'l'5ng ()i6m D5c trong
ndm 20272

STT Chi ti6u Nim 2019 Nim 2020 ffi
z.,.-

>6r,'rc r
CO PHA
ruob rx
BUNG UC

VET VA (
,\'-
iPOc -r:

I T6ng doanh thu: Doanh thu thuffn
vO nrin hhng vir cung c6p dich vqr

223.655.322.457 206.456.086.043

t.t Doanh thu ho4t dQng tai chinh 71 603 t9s 45.478.064

1.2 l'hu nhdp kh6c 0 224.85 s

196.430.853.482) Tdne chi phi 212.629.977.514

3

4

T6ng lgi nhuin kG to6n trufc thu 11.096.948.738 10.070.93s.480

Lo'i nhuAn sau thu6'I'NDN 8.625.775.398 8.056.226.209

f 56 lleu theo BC Ki€m todn nitm 202I daqc Phdng Tdi chinh kA rcan



1. Cing voi Ban di6u hdnh, T6ng Gi6m D6c C6ng ty dd tri6n khai thgc hiQn

dAy du va kii tho'i cac qry5t dinh, n[.t,i quy6t cua HDQT va D4i I{Qi D6ng Co

I)ong. thuc hi0n tot k0 tro4cn ,d,n *rAt kinh doanh cua C6ng ty; di6u hdnh s6n xuAt

kinh cJoanh; phat huy hiQu qua bo rn6y to chuc va cludn ly cua Cong ty.

2.Ban didu hanh co su ph6i hcyp chdt chE, chu dQng, chi dqo thqc hiQn sdrr

xu6t kinh doanh, dam b6o vi6c lam vd n6ng cao thu nhflp cho c6n b6 cong nhAn

vi0n.

3. Uan clidu hdnh Cgng ty thuong xuy6n t6 chircc5c cuQc hqp de bdn viQc

thuc hiQn k0 hoach san xudt kinh doanh cua CQng ty, dong thoi dua ra nhirng chi

dqo, ch6n chinh vd biQn phap kh6c phpc nhfr'ng t6n tpi, thi6u sot.

V. XGt lu$n:

L Cac hopt dQng c0a Cong ty trong n1m 2021 v6 co bAn tuAn th0 dirng c6c

quy dlnh cr-ra ph6p luAt vh Di0u le C6ng ty;

2.'l'rong nam 2021, Ban Kiern so6t chua tirn th6y dAu hieu b6t thuong niro

trong ho4t dong kinh doanh cria Cong ty;

3. Ktit qud san xu6t kinh doanh vd so liQu k6 to6n ddrn bdo tinh chinh x6rc vd

hcrp phap trong viQc ghi ch6p so li0u.

N.pL-nhgn,:

- HDQT'

- Thdnh vi€n BKS

- Lwu

Bti Tu0h Anh

'l'r6n day la n6i dung bao cao cua Ban Ki6m so6t tai Dpi hQi dong c6 dong ,(\
thuong ni6n ndm 2021'cua COng ty C6 phAn thu6c Thu y Trung lfong Vetvaco. \q.. ld)

Kinh chuc D4i hQi thanh c6ng t6t dgp. :,o )*,
T/\/T RAN KrP'v s0A't' Y;V(i'T/M BAN KIEM SOA'I'

CONG TY
cO- pxAru

rnu6b rx0 y



coxc ry cO pHAx
THU0C THU Y TRUNG tloxc VETVACO

so: .Ql.urrr-BKS

ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia, vrET NAM
DQc Iflp - Tq do - H4nh phric

Hd N1.i, ngdy .O? thdng 06 ndm 2022

TO TRiNH
V/v PhO duyQt t6 chri,c ki6m to6n nim 2022

Kinh eii'i: D?i hQi tl6ng .6 d6ng thulng ni6n 2022

Can cu' Luat doanh nghi€p tij SS|ZOZI/QII- 14,

Cdn ca Diiu l€ to chuc va hoat dqng cua Cong ry cd phin Thucjc Thu y Trung
aong VETVACO saa ddi b6 sung lan thu nhat daqc DHDCD thong qua ngdy
29/B/20 I 5.

Ban ki6m soat C6ng ty co phAn Thu6c Thri y trung uong Vetvaco kfnh trinh Dai

hQi d6ng c6 d6ng ph6 duy6t dcrn vi ki6m to6n ndm 2022 nhu sau:

l. IJy quyen cho H6i d6ng qudn tri lr;a chon Cong ty kiem to6n cho ndm tdi chinh

2022 cua Cong ty c6 ph6n thuoc 1'hu y trung ucrng Vetvaco;

2. Dcrn v! kiem to6n ld mot trong ciic cdng ty co trong danh s6ch dugc phep kiem

to6n cong ty dai chfng, cong ty ni0m y6t.

Kinh trinh Dai h6i d6ng co dong xem x6t, ch6p thuQn./.

Xin tr0n trgng c6m on.

Iti Tu6h Anh

EM SOAT

l/'t
:/
,*\
rW

CONG TY
cO- pxfiN

rxuob rxu y









\ CONG TY Co PHAN
ruu6c rHU y rRUNG LroNG vETVACo

s o : 4.,2,. ttTr-VETVACo

Hd N1ri, ngdyZk.. thdng 06 ndm 2022

ro rnixn
V/v Sfra OAi, UO sung Didu lQ t6 chric vlr ho4t tlQng Cdng ty

Kinh efri: D3i hQi tl6,ne.6 ddng thulng ni6n
C6ng ty c6 phin Thu6c thri y trung uong VETVACO

- cdn cu Ludt Doanh nghiQp sa sgtzozL/eHt4 ngdy r7/6/2020;
- LuQt Chtmg khodn tA Sq/ZOt0/8H14 ngdy 26/t I/2020;
- NShi dinh 155/2020/NE-CP Quy dinh cht ttdt thi hdnh m1t sd diiu cila

LuQt Chilmg khodn th6ng qua ngdy 3l/12/2020;
- Cdn cu Th6ng tu 116/2010/TT-BTC Haong ddn m\t t,i dti, vi qudn tri

c6ng ty dp dwng dtii vdt cong ty dqi chilng tqi nghi dinh sd 155/2010/ND-
CP ngdy 3l thdng 12 ndm 2020 cila chfnhphil quy dlnh chi Uilt thi hdnh: -.;mot s6 di€u cila ludt ch{mg khodn.

HQi d6ng qu6n trf kinh trinh Dai hgi d6ng cO d6ng xem x6t th6ng qua vi6c
Sta d6i, b6 sung m6t so nQi dung trong Di6u lp t6 chtc vd hopt clOng C6ng ty
theo LuQt Doanh nghiOp sO SS\ZOZOIQH-14.

Kinh trinh Dpi hQi d6ng cO d6ng xem x6t th6ng qua.

Trdn trong kinh trinh./.

Noi nh$n:
- Nhu di gui;
- Quy cO d\ng;
- Lwu HC

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lgp - Trp do - H4nh phric

'!(
,*\
\*

b6Ho tv
cd pxAN

rnuoc rnu v

cu0 tlcn HDQr

trh4uu Thanhlomg



F{ :i"qlilFn

Di6u tQ hiQn nay Di6u chinh
Ccr s& alua ra tlidu chinhDi6u Khof,n Di6m Di6u Khoin Di6m N6i dune

2 l3 Ngucri c6 li6n quan li vo, ch6ng,
cha d6, cha nu6i, mg d6, mg nu6i,
con d6, con nu6i, anh ruQt, chf ruQt,
em ru61, anh 16, em 16, ch! ddu, em
ddu cta ngudi qudn lf C6ng ty holc
cria thdnh vi6n, c6 tl6ng sd htru
phdn v6n g6p hay cO pnanifri pn6i.

2 t4 Ngudi c6 li6n quan li c6 nhdn ho{c t6 chric c6 quan h6 voi
nhau trong c6c trudrng hqp sau tl6y:
a) C6ng ty mg, ngudi quin l! vd nguor tlai diQn theo ph6p
ludt cria c6ng ty me vir ngudi c6 th6m quy6n b6 nhi6m
nguoi qudn lf cria c6ng ty me;
b) Cdng ty con, ngudi quin ly vd ngudi tlai di6n theo ph6p
ludt cria cdng ty con;
c) C6 nhdn, t6 chric hoic nh6m cdnhin,t6 chric c6 khd n[ng
chi ph6i hoat d6ng cria doanh nghigp d6 th6ng qua sd hiiu,
thdu.t6m c6 phdn, phAn vi5n g6p hoac th6ng qua vi6c ra
quyCt dinh cria c6ng ty;
d) Ngudi quan lf doanh nghi6p, nguoi ilai di€n theo ph6p
luft, Kiiim so6t vi6n;
e) Vg, ch6ng, b5 de, mg iI€, b6 nu6i, mq nu6i, b6 ch6ng, me
ch6ng, b6 vo., mg vo., con d6, con nu6i, con 16, con ddu, anh
ru01, chi ru61, em ru61, anh 16, em 16, chi ddu, em ddu cta
nguoi quin lf c6ng ty, ngyoi dai di6n theo phrip ludt, Kii5m
so6t vi6n, thinh vi€n vd c6 d6ng sd hiru phdn v6n g6p hay
cO phan chi ph6i;
f) C6 nh6n ld nguni tlai di€n theo riy quy€in cria c6ng ty, t6
chfc quy tlinh tai cdc di6m a, b vd s khoan ndy;
g) Doanh nghi€p trong d6 c6 nh6n, c6ng ty, t6 chric quy
dinh tai c6c tli€m a,b, c, d, e vd f khoan ndy c6 sd hiiu di5n

mric chi phOi viec ra quy6t dinh cta c6ng ty.

Sria tl6i l4i cho pht hqp v<ri quy
tlinh tai Khoan 23 Ei6u 4 Lu6,t
Doanh nghi6p .

2 l5 C6 d6ng lon h c6 d6ng sd hru dr syotrt l6n s6 c6 phii5u c6
quy6n bi€u quyiSt cria mQt t6 chfc phAt hanh

Bd sung cho phir hqrp vdd quy
dM t4i Khoan l8 Di6u 4Ludt
chimg kho6n

9 I b Co c6u v6n di6u 16 :

- C6 phAn Nhd nudc : 65% vtin rti€u
re.

- C6 phAn cria nguoi lao d6ng frong
C6ng ty : 13,81%o

- C6 phAn cria t6 chric c6ng rlodn
trong C6ng ty : lo/o

- Cd phAn cria nhi dAu tu chii5n
luo. c: 107o

- C6 phAn cria c6c nhd itAu tu kh6c:

9 I b Co cdu v6n diiiu 16:

- C6 phAn Nhd nudc: 65%ov6t<Iieu lQ

- CO phan cria t6 chric c6ng doin trong C6ng g: l%o

- C6 phdn cria ngudi Iao dQng trong Cdng ty vd cta cric nhd
ddu tu kh6c: 34%

Sria d6i l4i cho phtr hqp vcri tinh
hinh thuc tii hien nay t4i C6ng ty



10.19%
t2 I 2.4 KiiSn nghi v6n <l€ dua viro chuong trinh hqp Dai h6i d6ng c6

tlOng. Kii5n nghi phdi bing vin bin vd du-o. c grii tl6n C6ng ty
chQm nh6t li 03 ngiy lim vi€c trudc ngiy khai m4c. Ki6n
nghi phni ghi rO t€n cO d6ng, s6 lugng tirng lo4i c6 phdn cria

cO d6ne, v6n tl€ kiiin nghi dua vdo chuong trinh hqp.

Sria <l6i lai cho phir hqp v6i quy
tlinh tai Khoin 2 Di€u l42Ludt
Doanh nghiQp r

13 5 Bdo vQ uy tin, lqi ich, tai sin vd git
bi m{t v€ ciic ho4t <lQng sdn xu6t
kinh doanh cira Cdng ty

l3 5 BAo mdt ciic th6ng tin duo. c C6ng ty cung cdp theo quy ilinh
tai Di6u lQ c6ng ty vd phrip luflt; chi sri dgng th6ng tin duo. c

cung c6p tli5 thuc hiQn vd b6o vQ quy6n vd loi ich hqp ph6p

cria minh; nghiCm c6m ph6t t6n ho{c sao, gtii th6ng tin dugc
C6ns W cutts c6p cho t6 chric, c6 nhdn kh6c

Sta cl6i l4i cho phn hqp vdi quy
tlinh tai Khodn 5 Di6u ll9 LuQt

Doanh nghiQp

l3 9 Tham dU cuQc hgp Dai hQi tt6ng c6 d6ng vd thgc hiQn quy€n

bi€u quy6t th6ng qua c5c hinh thtlc sau:

a) Tham du vd bi6u quy.it tr.uc tiiip tai cuQc hop;

Ui Uv quvdn cho c6 nhdn, t6 c[,i" khac tham dg vd bi6u
quyi5t tai cuQc hqp;

"; 
ifru- dg vd bi6u quyiSt th6ng qua hQi nghi tr.uc tuy6n, b6

phii5u diQn lri ho{c hinhthric tliQn tu kh6c;
a; C,ii phii5u bi6u quyet ai5n cuQc hqp th6ng qua thu, fax,
thu tli€n tu;
e) Grii phiCu.bi€u quyl5t bing phuong tiQn khSc theo quy

dinh trone Di6u l€ c6ng ty.

Sria t16i l4i cho phir hqrp voi quy
dM t?i Khoin 3 Di6u 144 LuQt
Doanh nghiQp

t4 J SO dang ky c6 clOng du-o. c ltru git t4i
tr.u sd chinh cria C6ng ty (sau ndY

khi cAn thi6t sc luu th6m d Trung
tdm luu kf chrmg kho6n). Cd tlOng

c6 quy€n ki6m tra, tra ctlu ho{c
trich lpc, sao ch6p nQi dung sO aang
lcy cO tlOng trong gid ldm viQc cria

C6ng tyhodc Trung t6m luu kY

chime kho6n (n6u c6).

t4 J SO tlang k1i c6 tl6ng duo. c ltru git t4i Trung tdm luu [f
chimg khorin ViQt Nam. CO tlOng c6 quy€n ki6m-tra, tra cr?u,

trich lgc, sao chdp t€n,vi ilia chi li€n l4c cria c6 d6ng c6ng

ty trong 56 <lnng h-f c6 tl6ng trong gid ldm vi€c cria Trung
tdm lm kf chung khorin ViPt Nam.

Sria tt6i l4i cho phir hqp vdi quy
tllnh cria Uy ban chimg khorln
nhir nudc khi C6ng ty trd thdnh
c6ng ty dqi chtng

l4 4 C6 tt6ng sd htu tu 5% t6ng sd c6
phdn trd I€n phii du-o. c C6ng ty
tldng k! v6i co quan ding ky kinh
doanh c6 thdm quy6n trong thoi h?n

bdy ngdy ldm viQc ki5 tu ngdy c6

duoc fi' 16 sd htu tI6.

B6 C6ng ty da trd thenh.C6ng ty ilqi
chring vd ni6m ydt tr€n sirn

Upcom n€n kh6ng phdi dang lci
voi co quan.dlng lcf kinh doanh
c6 th6m quy€n

l8 2 I Tht tuc chuy6n nhusng ld gidy
chuv6n nhucrng c6 chil hi cria hai

l8 2 I ViQc chuytin nhuqng dugc giao dich tr€n thi trudng chimg
kho6n vir trinh tu. thri tuc duo. c thuc hi€n theo quy dinh cta

C6 phi€u cria C6ng ty dang duo. c

ni€m y6t tr6n sdn Upcom.
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b€n, c6 xic nh{n cria Chri tich HQi
d6ng quin tri C6ng ty cri phin vd
dugc di6u chinh b6 sung trong 56
dine loi c6 d6ne

ph6p lu6t v€ chimg kho6n.

24 2 Dai hdi tl6ng c6 d6ng thudng ni6n
phni hop trong thdi han 04 th5ng, ki5

tu ngdy k6t thric nim tai chinh.
Truong hqp d?c biet, HOi d6ng qudn
tri c6 th6 de nghi Co quan tling ky
kinh doanh gia h4n, nhung khdng
qu5 06 thring, ki5 tu ngdy ki5t ttrric
n6m tdi chinh.

24 2 Dai h6i cl6ng c6 tl6ng thudng ni6n phdi hgp t ong thdi han
04 thdng, k6.tu ngdy ti5t ttuic n6m tai chinh. Truong hql'p cAn
thi.st, HOi <l6ng quin tri c6 thi5 quy6t dinh gia tran trqp Oai
hQi tt6ng c6 aOng thudng ni6n trong t"rdnE ng'p cAnitrii5i,
nhmg kh6ng qu6 06 th6ng kii tu ngdy kiit thric nim tdi
chinh.

Sria tl6i lai cho phn hqp voi quy
dinh tai Khodn 2 Di€u 139 Ludt
Doanh nghi€p

27 I Nguni triQu tQp hop D4i h6i rl6ng c6
il6ng phdi grii th6ng b6o m<ri hop
toirtAt cir cii dOng c6 quy6n dU hSp
chflm nh6t mudi ngdy (10 ngay)
trudc ngdy khai mac.

27 I Nguoi tri€u tdp hop Dai hgi tl6ng cO dOng phai thlrc hie.n oac
c6ng vi6c sau tl6y:
a).ChuAn bi danh siich cd <16ng dri rli6u ki6n tham gia vd
bi€u quyi5t tai cu6c hop Dai h6i tl6ng c6 d6ng. Danh sich c6
d6ng c6 quy6n du hop Dai hQi tl6ng c6 <l6ng ttugc l6p kh6ng
qu6 l0 ngdy tnr6c ngdy grii th6ng b6o mdi hop Dai hQi tl6ng
c6 d6ng. C6ng ty phii c6ng b6 th6ng tin v€ vi6c t6p danh
s6ch c6 d6ng c6 quy€n tham du hsp bai hQi aOng c6 aOng
ttSi tnieu 20 ngdy trudc ngdy dAng hy cu6i cirng;
b) Chu6n bi chuong trinh, n6i dung tl4i h6i;
c) Chudn bi tei lieu cho dai h6i;
d) Du thio nghi quyi5t Dai hQi tl6ng c6 d6ng theo n6i dung
du kii5n cria cu6c hop;
e) X6c dinh thdi gian vi rlia tli6m t6 chric tlai hQi;
f) Th6ng b6o vd grii th6ng b.ao hgp Dai hQi e6ng cO AOng
cho t6t cd ciic c6 d6ng c6 quyAn du hqp;
g) Cric c6ns vi€c kh6c phuc w ttai h6i

Sria <l6i l4i cho phir hqp voi quy
dinh tai Khoan 5 Ei6u 140 Ludt
Doanh nghiCp ,

27 J Th6ng b5o mdi hgp Dpi h6i rl6ng c6 d6ng du<r. c grii cho rit
cd c6c c6 tl6ng bing phuong thric tl€ bno rlnm diSn tluo. c rtia
chi li6n lac cria c6 d6ng, tl6ng thcri c6ng b6 tr6n trang th6ng
tin di6n tu cta C6ng ty vd Uy ban Chrlmg kho6n Nhd nu6c,
Sd giao dich chr?ng kho6n noi c6 phii5u cria C6ng ty ni€m
yCt hoAc ddng kj giao dich. Ngudi tri6u tQp hop Dai h6i
d6ng c6 d6ng phdi gui th6ng b6o mdi hop <ltin tdt cd cfuc cii
d6ng trong Danh s6ch cO d6ng c6 quy6n dU hSp chdm nhdt
2l ngiry tru6c ngiy khai m4c cuQc hgp (tinh tir ngiy md
th6ng b6o dugc grii hodc chuyiSn di mOt cdch hqp 16).

Stia <I6i lai cho phr) hqp v6i quy
dinh t?i Khoin l, Khodn 2 cria
Di€u 143 Lu6t Doanh nghi€p.

\



29 I CuQc hgp Dai h6i d6ng c6 tl6ng
tluo. c ti6n hanh khi c6 s6 c6 d6ng dg
hgp tlqi diQn it nndt StN t6ng s6
phi6u bi€u quvet.

29 I CuQc hgp Dai h6i tl6ng c6 tl6ng duo. c ti6n hnnh khi c6 s6 c6
tt6ng du hgp dai diQn tr€n 50% t6ng s6 phi6u bi6u quyi5t.

Sria d6i 14i cho phn hqp v6i quy
tlinh tai Khoiin I Di6u 145 Lu0t
Doanh nghiQp ,

3l 3 C6c nQi dungkh5c dugc th6ng qua
khi. tlu<r. c sO c6 d6ng tlpi diQn cho it
rhet 5l% t6ng sO phi6u bi€u quy6t
cria tdt ci c6 d6ne du hop t6n thanh

3l J C6c nQi dung khric tluo. c th6ng qua khi.dugc s6 c6 tl6ng tl4i
diQn tr6n 50% t6ng sd phi6u bi6u quy6t cria t6t cd cO d6ng
dU hSp tan thanh.

Sria <l6i l4i cho pht hqp vtri quy
rlinh tai Khodn 2 Di€u 148 Luat
Doanh nghiQp ,

3l 5 Trudng hqp th6ng qua quy6t dinh
du6i hinh thric I6y f kii5n bing v6n
ban, thi quyet.dinh dugc th6ng qua
n€u duo. c s6 c6 il6ng tl4i diQn it nhdt
5lYo t6ng s6 phiiiu bi6u quyi5t tan
thanh

31 5 Trudng hqp th6ng qua nghi quy6t duOi hinh thric l6y f ki6n
bang van bin thi nghi quyi5t Dai h6i d6ng c6 d6ng du-o. c

,19?e.q.,p n6u.duo. c .,6 
"9 qoig sd hiru q*. :^0% 

t6ng s6
phi€u bi6u quy€t cria t6t cd c6 d6ng c6 quy6n bi6u quy6t t6n
thdnh

Sria tt6i lpi cho phn hqp voi quy
tlinh tAi Khoin 4 Di6u 148 Lu6t
Doanh nghiQp .

36 5 MQt c6 nhdn chi du-o. c bdu ldm thdnh vi6n itQc ldp H6i d6ng
quin trf cria mQt c6ng ty kh6ng quil02 nhi€m k! li6n tqc.

Sria tl6i lai cho phir hqp v6i quy
tlinh tai Kho?rn 2 Di6u 154 LuQt

Doanh nehi6p .

39 3 3.1. L6p chuong trinh, k€ ho4ch
ho4t tlQng cia HQi ddng quin tr!.
3.2. Chudn bi holc t6 chric vi€c
chuAn bi chuong trinh, nQi dung,
cdc tai 1i6u phgc vp cuQc hgp; triQu
tfp vd chi to4 c6c cuQc hgp HQi
tl6ng quin tri.
3.3. T6 chrlc vi6c th6ng qua quyi5t
tlinh cria HQi tl6ng quan tri.
3.4. Girim s6t quii trinh t6 chric thuc
hiQn cdc nghi quyi5t, quyiSt dinh cria
HQi tl6ng quan tri.
3.5. Cht to4 cuQc hgp D4i hQi tl6ng
c6 d6ng, cuQc hop HQi tl6ng quan
tri.
3.6. TriQu tQp Ban tli6u hdnh (g6m
T6ng giSm di5c, ph6 t6ng gi6m d6c,
c6c phdng, ban, phdn xudng, chi
nh6nh li6n nuaQ hsp theo tlfnh k!
hoac dQt xudt dd nghe b6o c6o tinh
hinh san xudt kinh doanh cria C6ng
w

39 J 3. Cht tich H6i d6ng quin tri c6 cdc quy6n vd nghia vq sau

ddv:
a) LQp chuong trinh, kC ho4ch ho4t d6ng cria HQi d6ng quin
tri;
b) ChuAn b! chuong trinh, nQi dung, tdi liQu phrlc w cu6c
hop; triQu tfp, chri tri vd ldm chri tga cuQc hop H6i tl6ng
qudn tri;
c) TO chtic viQc th6ng qua nghi quyi5t, quy6t d$ cria HQi

tl6ng quin tr!;
d) Gidm siit qu6 trinh tO chtlc thlrc hiQn c6c ngh! quy€t,
quyi5t ai*r cta HQi ddng quin tri;
e) Cht tga cuQc hop Eai hQi d6ng cO dOng;

0 Quy6n vd nghia vg kh5c theo quy dinh cria LuQt ndy vd
Ei6u l€ c6ng ty.

Sria tl6i l4i cho phn hqp vdi quy
<linh t4i Khodn 3 Di€u 156 Ludt
Doanh nghiQp..

./



-x
3.7. Cdc quy6n vd nhi€m vu kiuic
theo quy 

. 
ilinh cria LuQt doanh

nghiQp, Di6u lQ ndy vd c6c quy ch6
kh6c c6 li6n quan.
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Hà Nội, ngày …… tháng 6 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO 

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV 
Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung 
ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ nhất được ĐHĐCĐ thông qua ngày 
29/8/2015; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty 
cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ngày ……/6/2022. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 
2021 và kế hoạch năm 2022. 

Số cổ đông “tán thành” là …… cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 
……………. cổ phần, chiếm …………% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

Điều 2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 
2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 

Số cổ đông “tán thành” là …… cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 
……………. cổ phần, chiếm …………% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

Điều 3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 
2021 và kế hoạch năm 2022. 

Số cổ đông “tán thành” là …… cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 
……………. cổ phần, chiếm …………% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

 



Điều 4. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.  

Số cổ đông “tán thành” là …… cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 
……………. cổ phần, chiếm …………% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

Điều 5. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền 
thưởng của công ty năm 2022 như sau: 

1. Quỹ tiền lương kế hoạch: 
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động : 25,478 tỷ đồng 
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,642 tỷ đồng 

  
2. Thù lao Hội đồng quản trị 
- Thành viên HĐQT  : 3.000.000 đ/tháng 
- Trưởng BKS : 3.000.000 đ/tháng 
- Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng 

3. Tiền lương, tiền thưởng của công ty năm 2022: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 
xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi 
trả như năm 2021. 

Số cổ đông “tán thành” là …… cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 
……………. cổ phần, chiếm …………% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

Điều 6. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và 
trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021. 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: 
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng 
- Lợi nhuận trước thuế 
- Tỷ lệ cổ tức 

: tối thiểu 8,3 tỷ đồng 
: tối thiểu 14% 

Lợi nhuận sau thuế năm 2021:  
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 8,056 tỷ đồng 
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 2,416 tỷ đồng 
- Trích quỹ khen thưởng : 389,95 triệu đồng 
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 221,85 triệu đồng 
- Chia Cổ tức năm 2021  : 5,027 tỷ đồng 
- Tỷ lệ cổ tức : 14% 
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.400 đồng/ cổ phiếu 

Số cổ đông “tán thành” là …… cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 
……………. cổ phần, chiếm …………% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 



Điều 7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức 
kiểm toán cho năm tài chính 2022.  

Số cổ đông “tán thành” là …… cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 
……………. cổ phần, chiếm …………% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh 
nghiệp số 59/2020/QH-14. 

Số cổ đông “tán thành” là …… cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 
……………. cổ phần, chiếm …………% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết 

1. Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO 
và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị có trách nhiệm 
sao, gửi đến các cổ đông của Công ty hoặc đăng trên website của Công ty bản 
Nghị quyết này. 

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông, người 
lao động Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO có trách nhiệm 
tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết 
này./. 

                        TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:                   
 - Đảng ủy Công ty (thay b/c); 
 - Các cổ đông, phòng ban, PX; 
 - Đăng website Công ty; 
 - Lưu HC, HĐQT Công ty 
  



 
  CÔNG TY CỔ PHẦN  

THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO 

(Dự Thảo) 

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO 

Trụ sở chính: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 

Mã số doanh nghiệp: 0500237656  

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 

 Hôm nay, ngày …… tháng 06 năm 2022, vào hồi 08 giờ 30 phút tại Hội trường 
trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thuốc 
thú y trung ương VET VA CO được tiến hành với các nội dung sau:  

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

1. Khai mạc Đại hội 

Ông Đào Quang Thụ, Phó Tổng giám đốc - Thành viên Ban tổ chức tiến hành 
các thủ tục: Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội. 

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 

 Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2022 là các cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số: 
3.591.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.591.000 cổ phần). 

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản này) 

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Thu Phương – Thành viên kiểm tra tư cách cổ 
đông công bố kết quả kiểm tra tư cổ đông như sau: 

- Số cổ đông dự họp trực tiếp: ……. cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện 
là ……. cổ phần. 

- Số cổ đông dự họp trực tuyến: …… cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện 
là …… cổ phần. 

Tổng số cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là …… cổ 
đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 
…… cổ phần, chiếm: ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Biên bản kiểm 
tra tư cách cổ đông kèm theo). 



 Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco 
đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. 

3. Bà Bùi Thị Thu Phương thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại 
Đại hội.  

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

4. Ông Phạm Thanh Long thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban 
Thư ký Đại hội 

Đoàn chủ tịch gồm: 

1. Ông Phạm Thanh Long Chủ tịch HĐQT     - Chủ tọa Đại hội 
2. Ông Nguyễn Tuấn Hùng Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc 
3. Ông Nguyễn Hiếu Liêm Thành viên HĐQT  

Ban Thư ký đại hội gồm: 

1. Bà Nguyễn Phương Lan Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn 
2. Bà Bùi Thị Hương Nhân viên phòng HCQT 

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư 
ký đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết và biểu 
quyết trực tuyến, kết quả như sau: 

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

5. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phạm Thanh Long đã giới thiệu, đề cử nhân sự Ban 
Kiểm phiếu gồm: 

- Ông Nguyễn Chí Hiếu Trưởng phòng Hành chính quản trị - Trưởng ban 
- Ông Nguyễn Phú Cường Phó phòng Hành chính quản trị - Uỷ viên 
- Bà Bùi Thị Thu Phương Cán bộ phòng Hành chính quản trị - Uỷ viên 
- Bà Nguyễn Thị Lụa Thủ kho - Ủy viên 



Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu với 
tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau: 

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

6. Chương trình Đại hội 

Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Long - Chủ tọa Đại hội báo cáo chi tiết 
nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã 
được gửi tới các cổ đông kèm theo “Giấy mời họp”.  

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ 
thẻ biểu quyết, kết quả như sau: 

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

7. Bà Bùi Thị Thu Phương thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2022 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco 

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 
cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau: 

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

 

 

 

 

 



PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI 

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 
2022 

Ông Phạm Thanh Long - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả 
hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết 
quả hoạt động    

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).   

 

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động của 
Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết 
quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).   

 

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 

Bà Bùi Thị Thu Phương – Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt 
động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo kết 
quả hoạt động của Ban Kiểm soát. 

 



Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).  

 

4. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh 
doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt. 

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tài 
chính về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2021. 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

 

5. Tờ trình về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của công ty năm 2022 

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về tiền lương; chế độ 
thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2022 

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động : 25,478 tỷ đồng 
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,642 tỷ đồng 
- Thù lao Hội đồng quản trị:  

 Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng 

 Trưởng BKS : 3.000.000 đ/tháng 

 Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng 

- Tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2022 như sau: Đề 
nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng 
theo mức lương đang thực hiện chi trả như năm 2021. 



Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua tờ trình về tiền 
lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2022. 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

 

6. Tờ trình về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các 
quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về việc thông qua Kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 
2021, cụ thể: 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: 

- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng 
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 8,3 tỷ đồng 
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14% 

Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 8,056 tỷ đồng 
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 2,416 tỷ đồng 
- Trích quỹ khen thưởng : 389,95 triệu đồng 
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 221,85 triệu đồng 
- Chia Cổ tức năm 2021  : 5,027 tỷ đồng 
- Tỷ lệ cổ tức : 14% 
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.400 đồng/ cổ phiếu 

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về 
việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối 
lợi nhuận năm 2021.  

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 



- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

 

7. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2022 

Bà Bùi Thị Thu Phương – Thành viên Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc phê 
duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022. 

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về 
việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022. 

 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

 
8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh 

nghiệp số 59/2020/QH-14 
Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo những nội dung sửa đổi, 

bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH-14. 

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua những nội 
dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu 
quyết là: … cổ phần, chiếm …% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là … cổ đông (tương ứng với số cổ phần 
biểu quyết là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp). 

 
PHẦN THỨ BA: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI 

  Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 
2022 do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực theo nội dung, chương trình Đại hội.  



…% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành thông qua Nghị 
quyết Đại hội thường niên 2022. 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y 
trung ương VET VA CO đã được biểu quyết với …% cổ đông dự họp nhất trí tán 
thành.  

Đại hội bế mạc vào hồi 12h00 cùng ngày. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương 
VET VA CO năm 2022 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. 

 THƯ KÝ ĐẠI HỘI 
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

Nguyễn Phương Lan 

 

 

 

  Bùi Thị Hương 

 

 


