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Kính thưa Quý cổ đông, khách hàng và đối tác!

Được thành lập vào năm 1970, trải qua hơn 5 thập kỷ nỗ lực 

bền bỉ, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản luôn tự 

hào là một trong những đơn vị sản xuất, chế biến, phân phối 

thực phẩm hàng đầu Việt Nam. Với triết lý kinh doanh lấy 

khách hàng làm trọng tâm, tôn trọng đạo đức kinh doanh, 

chúng tôi đã phát triển và cung cấp cho khách hàng những sản 

phẩm chất lượng tốt nhất.

Năm 2021 vừa khép lại và tiếp tục là một năm đầy khó khăn 

khi dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, người dân hạn chế 

ra đường, giảm tần suất mua sắm, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc 

làm tăng cao, thu nhập của người dân giảm đã kéo theo sức 

mua của người tiêu dùng giảm mạnh làm ảnh hưởng đến do-

anh thu và lợi nhuận của Công ty. Trong điều kiện khó khăn 

chung của nền kinh tế, những con số kết quả hoạt động trong 

năm của VISSAN ghi dấu nhiều nỗ lực của Ban lãnh đạo và 

toàn thể người lao động Công ty.

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bằng tâm thế chủ động, Ban lãnh đạo Công ty đã tiên phong 

đổi mới nhằm chèo lái con thuyền VISSAN vượt sóng lớn 

giúp Công ty biến “nguy” thành “cơ” trong những giai đoạn 

khó khăn. Từ đó, Công ty đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu 

kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Trong nhiều năm qua, VISSAN đã và đang tập trung xây 

dựng chiến lược phát triển bền vững theo hướng “Feed – 

Farm – Food” để kiến tạo một hệ sinh thái khép kín, toàn 

diện nhằm cung cấp nguồn thực phẩm tươi ngon nhất cho 

người tiêu dùng, khẳng định giá trị thương hiệu Việt trên thị 

trường quốc tế.

Tiến trình “vượt sóng” ắt hẳn sẽ còn nhiều thách thức, tuy 

nhiên, chúng tôi vững tin với đội ngũ nhân viên tài ba của 

mình, khó khăn thử thách chưa bao giờ và sẽ không bao giờ 

ngăn được bước tiến của VISSAN trong tương lai.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin chân thành cám ơn Quý 

cổ đông, khách hàng và đối tác đã đồng hành cùng VISSAN 

trong hơn 5 thập kỷ. Tôi mong rằng VISSAN sẽ tiếp tục nhận 

được sự ủng hộ của Quý vị trong tương lai.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                    

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Khoa
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CỐT LÕI

TÍNH TIỆN LỢI

TÍNH 
CHUYÊN 
NGHIỆP

TÍNH 
NGON VỊ 
VÀ DINH 
DƯỠNG

SỰ LÀNH MẠNH 
VÀ AN TOÀN 

VỆ SINH 
THỰCPHẨM TÍNH THÂN THIỆN 

VỚI CỘNG ĐỒNG 
VÀ MÔI TRƯỜNG

TINH HOA 
VĂN HOÁ 
TRUYỀN 
THỐNG

ẨM THỰC

NIỀM TỰ HÀO
TRÀN ĐẦY  
SỨC SỐNG

TẦM NHÌN

VISSAN trở thành thương hiệu thực phẩm hàng đầu tại Việt 
Nam, vươn tầm quốc tế với chuỗi cung ứng khép kín, bền vững 
và truy xuất nguồn gốc.

SỨ MỆNH

VISSAN cam kết cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng với giá trị dinh 

dưỡng cao và tiện lợi nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn, phong phú hơn 

cho cộng đồng.

TÍNH ĐA DẠNG, 
PHONG PHÚ VÀ 

THOẢ MÃN 
NHU CẦU
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• Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức 
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Tên viết tắt : CÔNG TY VISSAN

Tên Tiếng Anh : VISSAN JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán : VSN

Vốn điều lệ : 809.143.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 809.143.000.000 đồng

Trụ sở chính : 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84 28) 3553 3999 - 3553 3888

Fax : (8428) 3553 3939

Email : vissanco@vissan.com.vn

Website : www.vissan.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp
:

Số 0300105356, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2006, đăng ký thay đổi 

lần thứ 40 ngày 20/04/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp.
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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Khởi công xây dựng, đặt viên đá 
đầu tiên xây dựng “Lò sát sinh 
Tân Tiến Đô Thành”. Nhà máy 
được xây dựng theo Chương 
trình kinh tế Hậu Chiến của 
Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. 
Đây cũng là cột mốc lịch sử đặt 
nền tảng đầu tiên cho ngành 
công nghiệp giết mổ gia súc và 
chế biến thịt hiện đại tại Việt 
Nam.

Lò sát sinh Tân Tiến Đô Thành 
chính thức đi vào hoạt động 
với quy mô 3 dây chuyền giết 
mổ heo và 2 dây chuyền giết 
mổ bò với tên gọi là Công Ty 
Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 
,VISSAN.

Giải phóng miền Nam thống 
nhất đất nước, Công ty được 
quy hoạch theo sự quản lý nhà 
nước trực thuộc Sở Thương 
Nghiệp.

Ra đời thực phẩm chế biến, 
tiêu biểu là Xúc xích tiệt trùng, 
đánh dấu sự đột phá vượt qua rất 
nhiều trở ngại.

Chuyển đổi thành Công ty 
TNHH Một Thành Viên 
Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 
,VISSAN.

Khánh thành nhà máy chế 
biến thực phẩm VISSAN 
- Bắc Ninh để mở rộng thị 
trường và quy mô sản xuất 
cung cấp hàng hóa cho khu 
vực phía Bắc.

19761976

20162016

19891989 19941994

2021 đến nay2021 đến nay

Thành lập Công ty Thực Phẩm I, 
hoạt động chủ yếu là giết mổ, pha 
lóc thịt tươi sống.

Đổi tên lại thành Công ty 
Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, 
VISSAN.

Triển khai đầu tư dây chuyền 
chế biến thịt nguội cao cấp theo 
công nghệ Pháp với thị trường 
Nga là thị trường mục tiêu.

Chuyển đổi sang hình thức Cổ phần 
- Công Ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ 
nghệ Súc sản.

Sản phẩm VISSAN xuất hiện ở hầu hết các sản 
thương mại điện tử, dịch vụ đặt hàng qua Hotline 
19001960 và website bán hàng trực tuyến http://
vissanmart.com/ mở rộng trên toàn quốc
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU TRONG NĂM 2021

Top 10 Công ty uy tín ngành thực 
phẩm đồ uống do Báo VietnamNet và 
Công ty Vietnam Report bình chọn.

Top 10 ngành bán lẻ thương hiệu mạnh 
nhất Việt Nam do Báo VietnamNet và 
Công ty Vietnam Report bình chọn.

Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt 
nhất Việt Nam do Báo VietnamNet và 
Công ty Vietnam Report bình chọn.

Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín 
năm 2021 Báo VietnamNet và Công ty 
Vietnam Report bình chọn.

Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2021 do 
Ủy ban nhân dân TP.HCM trao tặng
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Danh hiệu “Hàng Việt Nam được người 
tiêu dùng yêu thích” năm 2021 do Sở 
Công Thương Hà Nội chứng nhận.

Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM 
năm 2021 do Ủy ban nhân dân 
TP.HCM trao tặng

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU TRONG NĂM 2021 (TT)

Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam do 
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh 
nghiệp Châu Á bình chọn
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

• Sản xuất kinh doanh thịt heo, thịt trâu bò, thịt gia cầm, hải sản, thịt chế biến, thịt hộp, trứng gà, vịt;
• Sản xuất kinh doanh heo giống, heo thịt, bò giống, bò thịt;
• Dịch vụ kỹ thuật về chăn nuôi heo, bò;
• Sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc;
• Kinh doanh rau củ quả, lương thực (các loại bột ngũ cốc), lương thực chế biến (mì ăn liền);
• Kinh doanh rau quả các loại, rau quả chế biến, các loại gia vị và hàng nông sản trồng trọt;
• Kinh doanh trái cây;
• Bán lẻ, buôn bán rượu bia, nước giải khát có gas;
• Kinh doanh đồ uống, cung cấp thức ăn theo hợp đồng (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở);
• Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm, tiêu dùng phẩm và tiêu dùng khác. 

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NỔI BẬT

THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG  » THỊT HEO
VISSAN kinh doanh đầy đủ các chủng loại mặt hàng thịt 
heo, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm 
tươi ngon, bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp. VISSAN 
luôn đưa ra các tiêu chí khắt khe trong quá trình từ chăn 
nuôi đến giết mổ và phân phối đến người tiêu dùng, cụ 
thể:
• Về nguồn nguyên liệu: Đàn heo được lựa chọn kỹ 

càng từ trại chăn nuôi riêng của VISSAN và các 
trang trại liên kết, các trang trại đều được chứng nhận 
VietGAP, bảo đảm an toàn dịch bệnh… Tất cả nguồn 
heo thịt được đưa vào giết mổ để cung ứng thịt tươi, 
làm nguyên liệu chế biến đều đáp ứng đầy đủ các tiêu 
chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định 
của Nhà nước. Hiện nay, VISSAN đang thực hiện 
chuỗi cung ứng thịt heo an toàn, hệ thống phân phối 
đạt chuẩn VietGAP, ứng dụng giải pháp TE - FOOD 
nhằm truy xuất nguồn gốc từ trang trại đến bàn ăn.

• Về dây chuyền giết mổ: Với hệ thống dây chuyền 
máy móc hiện đại, được cơ quan kiểm định độc 
lập kiểm tra và cấp giấy phép giết mổ theo yêu cầu 
của cơ quan chức năng. Tới thời điểm hiện tại, dây 
chuyền giết mổ heo của VISSAN được xem là một 
trong những dây chuyền hiện đại nhất Việt Nam.

• Về hệ thống kiểm soát: Quá trình vận chuyển heo sống từ các trại chăn nuôi về Công ty VISSAN luôn 
có giám sát hành trình; đảm bảo theo các quy định của ngành thú y. Tại Công ty VISSAN, nguyên liệu 
heo hơi đầu vào được Trạm chăn nuôi thú y liên quận Phú Nhuận – Bình Thạnh thuộc Chi cục chăn nuôi 
và Thú y Thành phố HCM kiểm soát chặt chẽ. Thành phẩm đầu ra sau giết mổ được Ban Quản lý ATTP 
Thành phố HCM kiểm soát, đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất ra thị trường. Bên cạnh công 
tác kiểm soát của Trạm chăn nuôi thú y liên quận Phú Nhuận – Bình Thạnh và Ban Quản lý ATTP Thành 
phố HCM, Công ty VISSAN đã trang bị thiết bị đo đạc, phân loại chất lượng heo giúp Công ty chủ động 
kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu heo hơi đầu vào.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH (TT)

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NỔI BẬT

THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG 

 » THỊT BÒ 

VISSAN chủ yếu kinh doanh bò Úc nhập khẩu, đây là 
sản phẩm thịt bò chất lượng và an toàn cho sức khoẻ với 
các tiêu chí cao.
• Về nguồn nguyên liệu: đàn bò được nhập khẩu từ Úc 

dưới hình thức bò hơi, sau thời gian kiểm dịch đạt 
tất cả các tiêu chuẩn vệ sinh thú y sẽ được VISSAN 
nhập về để giết mổ, cung ứng thịt tươi và nguyên liệu 
chế biến.

• Về dây chuyền giết mổ: để bảo đảm tiêu chuẩn quốc 
tế, dây chuyền của VISSAN phải được hai cơ quan 
kiểm định độc lập kiểm tra và cấp giấy chứng nhận 
ESCAS – đây là tiêu chuẩn được Chính phủ Úc đặt 
ra đối với các cơ sở giết mổ nhằm bảo đảm đối xử 
nhân đạo với gia súc từ khâu chăn nuôi, vận chuyển, 
lưu trữ, giết mổ. Toàn bộ quá trình giết mổ bò được 
giám sát qua hệ thống camera trực tuyến từ Úc. Hiện 
nay, VISSAN đã được cấp giấy chứng nhận ESCAS. 
Không chỉ tuân thủ tiêu chuẩn ESCAS, quy trình giết 
mổ, pha lóc và bảo quản thịt bò luôn được đặt dưới sự 
kiểm soát chặt chẽ của Chi cục Thú y TP.HCM. Thịt 
bò được phân phối đến các hệ thống bán lẻ ở nhiệt độ 
mát nhằm bảo đảm điều kiện vệ sinh tốt nhất, giúp 
người tiêu dùng mua được sản phẩm chất lượng nhất.
Về hệ thống kiểm soát: Bò Úc nhập về Việt Nam luôn 
được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nuôi nhốt đến khi 
giết mổ bởi Cục Thú y, Trung tâm Thú y TP.HCM và 
Chi cục Thú y địa phương. Để có thể truy xuất nguồn 
gốc, bò Úc nhập khẩu còn được kiểm soát bới thiết bị 
chip điện tử gắn kèm theo mỗi cá thể bò.

Hiện VISSAN đã phát triển hơn 300 chủng loại sản phẩm chế biến đa dạng, an toàn cho sức khỏe và phù hợp với cân 
bằng dinh dưỡng. Công ty đang cung cấp cho thị trường toàn quốc trên 28.000 tấn sản phẩm chế biến mỗi năm.
Về dây chuyền sản xuất hiện đại và khép kín:
• Hệ thống dây chuyền sản xuất xúc xích tiệt trùng với thiết bị, công nghệ nhập khẩu từ Nhật Bản, công suất 10.000 

tấn/năm.
• Hệ thống dây chuyền sản xuất - chế biến đồ hộp, công suất 5.000 tấn/năm với thiết bị và công nghệ của châu Âu.
• Dây chuyền sản xuất – chế biến thịt nguội nhập từ Pháp và Tây Ban Nha với công suất 5.000 tấn/năm.
• Nhà máy chế biến thực phẩm đông lạnh theo truyền thống Việt Nam có công suất 5.000 tấn/năm tại TP.HCM.
• Nhà máy chế biến thực phẩm do Chi nhánh Hà Nội quản lý với công suất 3.000 tấn/năm tại Khu Công Nghiệp Tiên 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NỔI BẬT

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN

 » NHÓM HÀNG XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG 

VISSAN mang đến đa dạng các nhóm sản phẩm theo nhiều thương hiệu riêng nhằm đa dạng hóa nhu cầu sử dụng 
cũng như mang đến nhiều trải nghiệm cho người tiêu dùng, gồm xúc xích VISSAN, xúc xích Ba bông mai, xúc xích 
Dzui Dzui. Với hương vị thơm ngon, an toàn và tiện lợi, dòng sản phẩm xúc xích tiệt trùng của VISSAN hiện chiếm 
thị phần cao và có độ bao phủ rộng khắp các tỉnh thành cả nước. Ngoài ra sản phẩm này còn được phân phối tại các 
thị trường tiềm năng khác như Lào và Campuchia.



24 VỮNG TIN VƯỢT SÓNG 25BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH (TT)

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NỔI BẬT

 » NHÓM HÀNG LẠP XƯỞNG 

Hiện sản phẩm lạp xưởng VISSAN Mai Quế Lộ là thương hiệu uy tín và là lựa chọn hàng đầu của người tiêu 
dùng bên cạnh dòng sản phẩm Lạp xưởng tôm hay Lạp xưởng tươi truyền thống được ưa chuộng mỗi dịp Lễ Tết.

 » NHÓM HÀNG ĐỒ HỘP 

Với đa dạng nhiều dòng sản phẩm từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau từ heo, bò, gà và cá, đồ hộp VISSAN 
mang đến bữa ăn giàu dinh dưỡng, sự tiện dụng và tiết kiệm được thời gian chế biến. Bên cạnh đó, sự cải tiến về 
bao bì lon in đã mang đến diện mạo mới hiện đại và thu hút hơn khi sản phẩm đồ hộp VISSAN đến tay người tiêu 
dùng.

 » NHÓM HÀNG GIÒ CÁC LOẠI

Với thương hiệu lâu năm và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, dòng sản phẩm Giò các loại VISSAN với 
hương vị cổ truyền là món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn của gia đình Việt mỗi dịp tết đến xuân về.

 » NHÓM HÀNG CHẾ BIẾN ĐÔNG LẠNH

Với danh mục sản phẩm đa dạng và liên tục cải tiến cho ra mắt nhiều sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của người 
tiêu dùng, nhóm hàng Chế Biến Đông Lạnh VISSAN mang đến bữa ăn tiện lợi nhiều dinh dưỡng và góp phần làm 
phong phú bữa ăn cho gia đình Việt.

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN



26 VỮNG TIN VƯỢT SÓNG 27BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH (TT)

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NỔI BẬT

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN

 » NHÓM HÀNG THỊT NGUỘI

VISSAN mang đến đa dạng chủng loại sản phẩm jambon, thịt xông khói và xúc xích tươi mang hương vị độc đáo 
từ Châu Âu và được người tiêu dùng yêu thích trong các bữa tiệc bởi hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng 
cao.

 » NHÓM HÀNG GIA VỊ

Gia vị là dòng sản phẩm mới nhất mà VISSAN phát triển với sản phẩm đầu 
tiên là hạt nêm. Bên cạnh đó là các sản phẩm ăn liền khác như chà bông 
heo, chả giò ăn liền… Các sản phẩm mới được VISSAN nghiên cứu, phát 
triển với hàm lượng giá trị gia tăng cao, khác biệt với hương vị độc đáo và 
chất lượng hoàn hảo.
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ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH (TT)

63      TỈNH THÀNH

138   NHÀ PHÂN PHỐI

130.000+  ĐIỂM BÁN HÀNG

50        CỬA HÀNG

Thương hiệu VISSAN đã hiện diện tại 63 tỉnh thành 
trên toàn quốc, được phân phối và bày bán tại hầu hết 
các hệ thống siêu thị trên cả nước, các cửa hàng tiện 
lợi, trung tâm thương mại, chợ truyền thống,…Trong 
đó có các hệ thống siêu thị lớn nhất Việt Nam như 
CoopMart, SatraMart, VinMart,…
Đồng thời, sản phẩm VISSAN hiện đã có mặt tại 
hơn 138 nhà phân phối, 130.000 điểm bán trên kênh 
truyền thống, hơn 1.000 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và 
hệ thống gần 50 cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên 
toàn quốc.

THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, sản phẩm của 
VISSAN đã và đang từng bước chinh phục quốc tế 
với những bước đi vững chắc: Xuất khẩu các sản 
phẩm chế biến đông lạnh, sản phẩm chế biến truyền 
thống, sản phẩm chế biến từ thịt… sang thị trường 
Bắc Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Đức, 
Nga, Lào, Campuchia,...

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo nên 
những thay đổi mạnh mẽ, sâu rộng lên mọi phương diện 
kinh tế - xã hội, phát triển kênh phân phối “online” đã 
trở thành xu thế tất yếu trong hoạt động phân phối của 
mọi doanh nghiệp. Không nằm ngoài xu thế, bằng tinh 
thần đổi mới sáng tạo không ngừng, tiên phong trong 
mọi hoạt động, VISSAN đã và đang chú trọng phát triển 
hệ thống phân phối “online” với việc ra mắt dịch vụ đặt 
hàng qua Hotline 19001960, Fanpage, mở gian hàng 
thực phẩm trên sàn thương mại điện tử và chính thức ra 
mắt website bán hàng trực tuyến http://vissanmart.com/.

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ONLINE
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ 
CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Mô hình quản trị công ty gồm: Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

TRUNG TÂM KINH DOANH 

THỰC PHẨM VISSAN

TRUNG TÂM KINH DOANH 

CHUỖI CỬA HÀNG VISSAN

CHI NHÁNH VISSAN HÀ NỘI

CHI NHÁNH VISSAN 

ĐÀ NẴNG

CHI NHÁNH VISSAN 

BÌNH DƯƠNG

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN 

KINH DOANH THỰC PHẨM

XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI 

VISSAN BÌNH DƯƠNG

 XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI 

VISSAN BÌNH THUẬN

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VISSAN - BẮC NINH

ĐƠN VỊ CHI NHÁNH

PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ
PHÒNG KINH DOANH 

THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG

XƯỞNG TỒN TRỮ VÀ 

HẠ THỊT GIA SÚC

XƯỞNG CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM

XƯỞNG PHA LÓC

XƯỞNG BAO BÌ

KHU TRỮ LẠNH

PHÒNG KINH DOANH 

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN

PHÒNG CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN

PHÒNG ĐIỀU HÀNH 

SẢN XUẤT

PHÒNG MUA VÀ CUNG ỨNG

BAN CHUYÊN TRÁCH 

CÁC DỰ ÁN VISSAN

BAN PHÁP CHẾ

BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

PHÒNG HÀNH CHÍNH

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG THỊ TRƯỜNG

PHÒNG VẬT TƯ KỸ THUẬT

PHÒNG NGHIÊN CỨU 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẢM

PHÒNG QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

PHÒNG CHUYÊN MÔN KHỐI SẢN XUẤT
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với bề dày lịch sử uy tín hơn 5 thập kỷ, thương hiệu VISSAN cùng hình ảnh 3 bông mai vàng khoe sắc đã trở thành 
biểu tượng, niềm tự hào và tài sản vô giá của Công ty. Do đó, việc gìn giữ và vun đắp thương hiệu VISSAN phải luôn 
là nhiệm vụ chiến lược trọng tâm của mỗi con người VISSAN hướng đến. 
Với định hướng, tiếp cận thị trường bằng chất lượng và an toàn, Công ty luôn không ngừng đổi mới sáng tạo trong mọi 
hoạt động, từ đầu tư phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới với hàm lượng giá trị gia tăng cao cho đến xây dựng, phát 
triển, tối ưu hoá và đa dạng hoá hệ thống phân phối của Công ty. VISSAN đã và đang nỗ lực kiến tạo nên một hệ sinh 
thái 3F (Feed – Farm – Food ) hoàn chỉnh, để từ những trang trại của VISSAN, mỗi sản phẩm chất lượng sẽ được trao 
tận tay đến người tiêu dùng một cách trọn vẹn nhất. 
Bên cạnh đó, VISSAN luôn hướng đến những giá trị bền vững. Cố gắng bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Công ty với cán 
bộ nhân viên, cộng đồng xã hội và môi trường thiên nhiên. 

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Tầm nhìn chiến lược xuyên suốt của VISSAN là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp hoàn chỉnh, để từ 
những trang trại của VISSAN, mỗi sản phẩm chất lượng nhất sẽ được trao tận tay đến người tiêu dùng 
một cách trọn vẹn nhất

HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI 3F

Với bề dày lịch sử uy tín 50 năm, thương hiệu VISSAN cùng hình ảnh 3 bông mai vàng khoe sắc đã trở 
thành biểu tượng, niềm tự hào và tài sản vô giá của Công ty. Do đó, việc gìn giữ và vun đắp thương hiệu 
VISSAN phải luôn là nhiệm vụ chiến lược
trọng tâm của mỗi con người VISSAN.

VUN ĐẮP THƯƠNG HIỆU VIỆT

VISSAN luôn nỗ lực đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng nhất, tươi ngon nhất, bảo 
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và các tiêu chuẩn hàng đầu như VietGAP, GlobalGAP, ESCAS, HACCP…

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

Hệ thống phân phối là yếu tố sống còn, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành 
thực phẩm. Ý thức sâu sắc điều đó, VISSAN luôn chú trọng xây dựng, phát triển, tối ưu hoá và đa dạng 
hoá hệ thống phân phối của Công ty

CỦNG CỐ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình truyền thông, tăng cường quảng bá thương hiệu VISSAN thông qua 
các đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí,… Nhằm xây dựng niềm tin và duy trì lòng trung thành thương 
hiệu đối với người tiêu dùng.
Chú trọng đến hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường nhằm nắm bắt tình hình đối thủ cạnh tranh, mức 
độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mới, … phục vụ tốt hơn cho hoạt động kinh doanh 
của Công ty.

PHÁT TRIỂN VỚI TẦM NHÌN BỀN VỮNG

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi căn bản, sâu sắc mọi phương diện kinh tế, xã hội. Áp 
lực cạnh tranh theo đó cũng trở nên mạnh mẽ, gay gắt hơn, đòi hỏi VISSAN phải không ngừng đổi mới 
sáng tạo trong mọi hoạt động, từ đầu tư phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới với hàm lượng giá trị gia 
tăng cao cho đến duy trì, phát triển nền tảng vận hành, phương thức quản trị hiệu quả, tiên tiến.

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG

Nền kinh tế toàn cầu luôn biến động, rủi ro luôn thường trực nhưng mặt khác cơ hội cũng luôn hiện hữu 
đòi hỏi VISSAN không những phải quản trị rủi ro mà còn phải nắm rõ nội lực của chính mình để thích 
nghi với từng hoàn cảnh, từng điều kiện cụ thể. Khi thị trường thuận lợi, VISSAN sẽ tận dụng cơ hội, phát 
huy tối đa lợi thế cạnh tranh để gia tăng hiệu quả kinh doanh. Ngược lại, khi thị trường khó khăn, VISSAN
sẽ thận trọng tối đa trong mọi quyết định để bảo đảm sự tồn tại và phát triển của Công ty

VỮNG VÀNG TRƯỚC MỌI THỬ THÁCH

Quản trị là nền tảng của sự vận hành liên tục, hiệu quả của doanh nghiệp. Tại VISSAN, ban lãnh đạo luôn 
tập trung hoàn thiện, nâng cao mô hình, năng lực quản trị
theo các chuẩn mực quốc tế.

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ
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CÁC RỦI RO

Từ khi Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế: 
WTO, ASEAN, APEC,… ngày càng nhiều tập đoàn 
toàn cầu gia nhập vào ngành thực phẩm. Với ưu thế về 
quy mô, công nghệ, tiềm lực tài chính dồi dào, cùng với 
những ưu đãi về thuế quan, các rào cản thương mại bị 
xóa bỏ khi hội nhập… các doanh nghiệp nước ngoài tận 
dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và nguồn nhân công giá 
rẻ để đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất tại Việt 
Nam. Điều này khiến cho các doanh nghiệp trong nước 
sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng sản 
phẩm, giá cả, thương hiệu... với các doanh nghiệp nước 
ngoài chính trên “sân nhà” và VISSAN cũng không 
ngoại lệ. 
Do đó, các chiến lược, chương trình khuyến mãi, 
marketing luôn được Công ty chú trọng nhằm đảm 
bảo thị phần và nâng cao khả năng cạnh tranh. Công 
ty còn triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc 
quản lý bán hàng để hoạt động thanh toán diễn ra nhanh 
chóng, gia tăng sự hài lòng cho khách hàng. Đồng thời, 
VISSAN không ngừng đầu tư, nghiên cứu, phát triển và 
hoàn thiện máy móc sản xuất để cho ra đời các sản phẩm 
chất lượng phù hợp với người tiêu dùng. 

RỦI RO CẠNH TRANH

Do đặc thù phải nhập khẩu nhiều nguyên liệu từ nước 
ngoài nên hoạt động sản xuất kinh doanh của VISSAN 
chịu tác động không nhỏ của tỷ giá hối đoái, đặc biệt là 
tỷ giá VND/USD. Ngoài ra, VISSAN cũng xuất khẩu 
các sản phẩm chế biến sang thị trường Bắc Mỹ, Úc, Hàn 
Quốc, Đài Loan, Singapore,… Do đó, tỷ giá cũng có 
ảnh hưởng trong những quyết định mua bán của Công 
ty. Với biến động khó lường trong bối cảnh hiện nay, các 
quốc gia liên tục đưa ra các chính sách tiền tệ mới nhằm 
khôi phục lại nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 khiến 
cho việc dự báo về biến động tỷ giá trở nên khó khăn 
hơn, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.
Công ty thường xuyên theo dõi các biến động thị trường, 
lập kế hoạch kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty đã làm 
việc với đối tác nước ngoài, tính toán kỹ lưỡng thời gian 
thực hiện cũng như thời hạn thanh toán để hạn chế rủi 
ro tỷ giá.

RỦI RO TỶ GIÁ

GDP của Việt Nam năm 2021 tăng 2,58% so với năm 
trước do dịch Covid - 19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi 
lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 
nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn 
cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Tác động 
của dịch Covid -19, dẫn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
bình quân quân tăng 1,84% so với năm trước, mức tăng 
thấp nhất kể từ năm 2016. Sức mua của người tiêu dùng 
giảm mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của VISSAN. 
Nhằm hạn chế tác động của rủi ro kinh tế, Công ty luôn 
theo sát, đánh giá thị trường để kịp thời đưa ra các chính 
sách phù hợp với diễn biến đang xảy ra. Đồng thời, Công 
ty luôn nâng cấp hệ thống sản xuất, tăng cường nghiên 
cứu sản phẩm mới chủ động đáp ứng nhu cầu của thị 
trường.

RỦI RO KINH TẾ

Hoạt động sản xuất kinh doanh của VISSAN chịu sự 
điều chỉnh của hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật 
doanh nghiệp, Luật đầu tư, các chính sách thuế, hải 
quan. Bên cạnh đó, với tư cách là một Công ty đại chúng 
quy mô lớn, VISSAN còn chịu tác động bởi hệ thống 
khung pháp lý của Thị trường chứng khoán Việt Nam. 
Bên cạnh khung pháp lý chung, VISSAN còn chịu sự 
chi phối của các chế tài, quy định đặc thù ngành như: 
Quy định về bảo vệ môi trường, nguồn nước, các yêu 
cầu về kỹ thuật trong quy trình giết mổ và chế biến thực 
phẩm.
Hiện tại một số luật, chế tài, chính sách đang được đổi 
mới, do vậy Ban Pháp chế tại Công ty thường xuyên 
cập nhật các văn bản pháp luật kịp thời dự báo vào giúp 
Công ty hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Biến đổi khí hậu là một vấn đề thời sự và đang có sức 
tác động mạnh mẽ hơn so với dự báo. Các loại chất thải 
được thải ra trong suốt quá trình hoạt động sản xuất 
của Công ty, đặc biệt là chất thải trong chăn nuôi gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nếu công ty không 
đảm bảo các quy định trong việc xử lý chất thải, gây ô 
nhiễm môi trường sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
hình ảnh và kết quả kinh doanh của Công ty. 
VISSAN đã và đang rất quan tâm đến vấn đề môi trường, 
luôn chấp hành và tuân thủ tốt các quy trình, quy chuẩn 
của pháp luật về bảo vệ môi trường. Các chất thải được 
lưu giữ và xử lý theo quy trình khép kín, đạt chuẩn yêu 
cầu, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại  nhằm giảm 
thiểu rủi ro có thể xảy ra.

RỦI RO MÔI TRƯỜNG

Những rủi ro như chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh cũng là một trong những rủi ro gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến tình hình hoạt động sản xuất của Công ty. Những rủi ro bất khả kháng này tuy có tần suất xảy ra thấp nhưng 
lại gây ra thiệt hại rất lớn về nhân sự cũng như tài sản Công ty.
Để giảm thiểu các thiệt hại khi rủi ro bất khả kháng xảy ra, Công ty đã có những phương án dự phòng như: lắp đặt các 
hệ thống báo cháy, chống cháy, lên các phương án dự phòng đối phó với các tình huống bất ngờ…

RỦI RO KHÁC
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: Triệu đồng

STT Các chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % Năm 2021/ Năm2020

1
Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ

5.143.547 4.292.765 -16,5%

2 Giá vốn hàng bán 4.137.758 3.297.004 -20,3%

3
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 
cấp dịch vụ

l.005.789 995.761 -1,0%

4 Lợi nhuận kế toán trước thuế 204.926 185.943 -9,3%

5 Lợi nhuận sau thuế TNDN 165.150 148.047 -10,4%

Tiếp nối những biến động từ năm 2020, nền kinh tế Việt Nam đã trải 
qua một năm 2021 với nhiều thách thức và khó khăn. Tình hình dịch 
bệnh Covid-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thiên tai xuất hiện với tần 
suất và mức độ ngày càng nghiêm trọng,…. Doanh thu thuần đạt 
4.293 tỷ đồng giảm 16,5% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 
148 tỷ đồng giảm 10,4% so với năm 2020. Một trong những nguyên 
nhân chính dẫn đến việc giảm lợi nhuận là do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 khi các địa phương phải thực hiện biện pháp giãn cách 
xã hội, hạn chế di chuyển, nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm tươi 
sống giảm dẫn đến sản lượng bán ra không đạt kỳ vọng. Dịch bệnh 
tả heo châu Phi (ASF) cơ bản được khống chế nhưng tốc độ tái đàn 
chậm, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao đã làm cho giá heo hơi vẫn giữ 
ở mức cao. Người dân cắt giảm tiêu dùng hoặc sử dụng sản phẩm 
thay thế đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng bán ra của Công ty. 

So với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2021, tổng doanh thu năm 2021 đạt 4.326,7 tỷ đồng, 
thực hiện được 84,8% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 185,9 tỷ đồng, hoàn thành 103,3% kế hoạch. Mặc 
dù, tổng doanh thu không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế ghi nhận được kết quả ấn tượng là do sự nỗ lực của 
Ban lãnh đạo trong công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ các chi phí.

Chỉ tiêu Thực hiện 2021 Kế hoạch 2021 % TH 2021/ KH 2021

Tổng doanh thu 4.326.667 5.100.000 84,8%

Lợi nhuận trước thuế 185.943 180.000 103,3%

ĐVT: Triệu đồng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI CÙNG KỲ

Doanh thu thuần đạt

4.293 tỷ đồng4.293 tỷ đồng
giảm 16,5% so với năm 2020

Lợi nhuận sau thuế đạt

148 tỷ đồng148 tỷ đồng
giảm 10,4% so với năm 2020
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

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

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Ông Nguyễn Phúc Khoa Chủ tịch
CN: 0 CP
ĐD: 16.800.157 CP

CN: 0%
ĐD: 20,76%

2 Ông Nguyễn Ngọc An Phó Chủ tịch HĐQT
CN: 8.600 CP
ĐD: 12.946.288 CP

CN: 0,0106%
ĐD: 16%

3 Ông Phạm Trung Lâm Phó Chủ tịch HĐQT
CN: 0 CP
ĐD: 0 CP

CN: 0%
ĐD: 0%

4 Ông Lê Minh Tuấn Thành viên
CN: 0 CP
ĐD: 8.091.430 CP

CN: 0%
ĐD: 10%

5 Ông Trương Vĩnh Tùng Thành viên
CN: 0 CP
ĐD: 8.091.430 CP

CN: 0%
ĐD: 10%

II BAN KIỂM SOÁT

1 Ông Trương Việt Tiến Trưởng Ban
CN: 0 CP
ĐD: 4.854.858 CP

CN: 0%
ĐD: 6%

2 Ông Tô Quốc Thái Kiểm soát viên
CN: 0 CP
ĐD: 4.045.715 CP

CN: 0%
ĐD: 5%

3 Bà Phạm Thị Thanh Tâm Kiểm soát viên
CN: 0 CP
ĐD: 0 CP

CN: 0%
ĐD: 0%

III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1 Ông Nguyễn Ngọc An
Phó Chủ tịch HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc

CN: 8.600 CP
ĐD:12.946.288 CP

CN: 0,0106%
ĐD: 16 %

2 Ông Nguyễn Đăng Phú Phó Tổng Giám đốc
CN: 0 CP
ĐD: 0 CP

CN: 0%
ĐD: 0 %

3 Ông Phan Văn Dũng Phó Tổng Giám đốc
CN: 400 CP
ĐD: 0 CP

CN: 0,0005%
ĐD: 0 %

4 Ông Lê Minh Tuấn
TV HĐQT kiêm Phó 
Tổng Giám đốc

CN: 0 CP
ĐD: 8.091.430 CP

CN: 0%
ĐD: 10%

5 Ông Trương Hải Hưng Phó Tổng Giám đốc
CN: 4.200 CP
ĐD: 0 CP

CN: 0,0052%
ĐD: 0 %

6 Bà Đỗ Thị Thu Thuỷ Kế toán trưởng
CN: 200 CP
ĐD: 0 CP

CN: 0,0002%
ĐD: 0 %

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN PHÚC KHOA
Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1967  
Trình độ chuyên môn: 
• Thạc sĩ Kinh tế; 
• Cử nhân Quản trị Kinh doanh; 
• Kỹ sư Cơ khí;
• Kỹ sư Máy tính. 
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc SATRA
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  
• CN: 0 CP, chiếm 0% VĐL
• ĐD: 16.800.157 CP, chiếm 20,76% VĐL
Quá trình công tác: 

03/2011 - 02/2013 Phó Giám đốc Kinh doanh SATRA

03/2013 - 03/2016 Giám đốc Kinh doanh SATRA

04/2016 – 04/2021 Phó Tổng Giám đốc SATRA

05/2016 – Nay Chủ tịch HĐQT VISSAN
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm sinh: 1963  

Trình độ chuyên môn: 

• Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA);

• Kỹ sư Cơ khí;

• Cử nhân Anh Văn.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  

• CN: 8.600 cổ phiếu, chiếm 0,0106% VĐL

• ĐD: 12.946.288  CP, chiếm 16% VĐL

Quá trình công tác: 

11/2006 – 04/2016
Phó Tổng Giám đốc VISSAN

05/2016 – 03/2017
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc VISSAN

04/2017 – Nay
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VISSAN

Năm sinh: 1973  

Trình độ chuyên môn: 

• Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  

• CN: 0 CP, chiếm 0% VĐL

• ĐD: 0 CP, chiếm 0% VĐL

05/2016 - Nay
Phó Chủ tịch HĐQT, VISSAN

NGUYỄN NGỌC AN
Phó Chủ tịch HĐQT

PHẠM TRUNG LÂM
Phó Chủ tịch HĐQT

Quá trình công tác: Quá trình công tác: Quá trình công tác: 

Năm sinh: 1968  

Trình độ chuyên môn: 

• Cử nhân Luật, Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  

• CN: 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL

• ĐD: 8.091.430 CP, chiếm 10% VĐL

02/2013 - 02/2018
Phó Giám đốc Kế hoạch Đầu tư, Tổng công ty SATRA
02/2018 - 06/2020
Phó Tổng Giám đốc, VISSAN
06/2020 - Nay
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc VISSAN

LÊ MINH TUẤN
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1975  

Trình độ chuyên môn: 

• Cử nhân kinh tế đối ngoại

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  

• CN: 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL

• ĐD: 8.091.430  CP, chiếm 10% VĐL

12/2015 - 09/2016
Phó Tổng giám đốc, Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn
09/2016 - 08/2018
Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn
08/2018 - 08/2020
Thành viên HĐTV, Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn
08/2020 - 04/2021
Phó TGĐ, Tổng công ty TM Sài Gòn TNHH MTV (Satra)
04/2021 - Nay
Thành viên HĐQT, VISSAN

TRƯƠNG VĨNH TÙNG
Thành viên HĐQT
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BAN ĐIỀU HÀNH

Năm sinh: 1963  

Trình độ chuyên môn: 

• Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA);

• Kỹ sư Cơ khí;

• Cử nhân Anh Văn.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  

• CN: 8.600 cổ phiếu, chiếm 0,0106% VĐL

• ĐD: 12.946.288  CP, chiếm 16% VĐL

Quá trình công tác: 

11/2006 – 04/2016
Phó Tổng Giám đốc VISSAN

05/2016 – 03/2017
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc VISSAN

04/2017 – Nay
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VISSAN

NGUYỄN NGỌC AN
Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1966  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  

• CN: 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL

• ĐD: 0 CP, chiếm 0% VĐL

09/2008 – 07/2016
Phó Giám đốc, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền
07/2016 – Nay
Phó Tổng Giám đốc VISSAN

NGUYỄN ĐĂNG PHÚ
Phó Tổng Giám đốc

Quá trình công tác: Quá trình công tác: Quá trình công tác: 

Năm sinh: 1968  

Trình độ chuyên môn: 

• Cử nhân Luật, Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  

• CN: 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL

• ĐD: 8.091.430 CP, chiếm 10% VĐL

02/2013 - 02/2018
Phó Giám đốc Kế hoạch Đầu tư, Tổng công ty SATRA
02/2018 - 06/2020
Phó Tổng Giám đốc, VISSAN
06/2020 - Nay
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc VISSAN

LÊ MINH TUẤN
Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1966  

Trình độ chuyên môn: 

• Kỹ sư Cơ khí

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  

• CN: 400 cổ phiếu, chiếm 0,0005% VĐL

• ĐD: 0 CP, chiếm 0% VĐL

11/2009 – 09/2012
Trưởng phòng Thị trường, VISSAN
10/2012 - 12/2017
Trưởng phòng kinh doanh thực phẩm chế biến, VISSAN
01/2018 – Nay
Phó Tổng Giám đốc VISSAN

PHAN VĂN DŨNG
Phó Tổng Giám đốc
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Năm sinh: 1983  

Trình độ chuyên môn: 

• Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, 

• Cử nhân Tin học kế toán

Số cổ phần nắm giữ :

• CN: 0 CP, chiếm 0% VĐL

• ĐD: 4.854.858 CP, chiếm 6% VĐL

Quá trình công tác: 

04/2019 - Nay

Trưởng Ban Kiểm soát, VISSAN

Năm sinh: 1980  

Trình độ chuyên môn: 

• Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng.

• Cử nhân Luật kinh tế.

Số cổ phần nắm giữ:  

• CN: 0 CP, chiếm 0% VĐL

• ĐD: 4.045.715 CP, chiếm 5% VĐL

Quá trình công tác: 

04/2019 - Nay
Thành viên Ban Kiểm soát, VISSAN

TRƯƠNG VIỆT TIẾN
Trưởng Ban Kiểm soát

TÔ QUỐC THÁI
Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1971  
Trình độ chuyên môn: 
• Kỹ sư Công nghệ Hoá thực phẩm
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  
• CN: 4.200 cổ phiếu, chiếm 0,0052%
• ĐD: 0 CP, chiếm 0% VĐL
Quá trình công tác: 

04/2005 – 03/2011

Phó quản đốc Xưởng Chế biến thực phẩm VISSAN
04/2011 - 12/2019

Quản đốc Xưởng Chế biến thực phẩm VISSAN
01/2020 - Nay

Phó Tổng Giám đốc VISSAN

TRƯƠNG HẢI HƯNG
Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1976  

Trình độ chuyên môn: 

• Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  

• CN: 200 cổ phiếu, chiếm 0,0002%

• ĐD: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Quá trình công tác: 

08/2013 - 09/2020

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán VISSAN
10/2020 - Nay

Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính- Kế toán VISSAN

ĐỖ THỊ THU THUỶ
Kế toán trưởng 

Năm sinh: 1982  

Trình độ chuyên môn: 

• Cử nhân Kế toán, kiểm toán

Số cổ phần nắm giữ: 

• CN: 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL

• ĐD: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Quá trình công tác: 

04/2018 - Nay

Thành viên Ban Kiểm soát, VISSAN

PHẠM THỊ THANH TÂM
Thành viên Ban Kiểm soát

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT
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STT Tính chất phân loại
Số lượng
(người)

Tỷ lệ
(%)

A Theo trình độ  4.179 100%

1 Đại học và Trên đại học 663 15,87%

2 Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp 562 13,45%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 1.761 42,14%

4 Lao động phổ thông 1.193 28,55%

B Theo tính chất hợp đồng lao động  4.179 100%

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm  378 9,05%

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm  218 5,22%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn  3.583 85,74%

C Theo giới tính  4.179 100%

1 Nam  2.281 54,58%

2 Nữ  1.898 45,42%

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động (người) 4.910 5.088 4.240 4.179

Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/
tháng) 8,17 9,10 9,77 10,05

THU NHẬP BÌNH QUÂN

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TT)

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Tập trung đảm bảo nguồn nhân lực cho sản xuất kinh doanh, Công ty rất chú trọng đến công tác 
tuyển dụng. Các chính sách tuyển dụng lao động đều được lên kế hoạch rõ ràng dựa trên hình 
thức đánh giá năng lực, kinh nghiệm, bằng cấp và kỹ năng phù hợp cho từng vị nhằm nâng cao 
chất lượng sản xuất, tăng hiệu suất lao động.

VỀ TUYỂN DỤNG

Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo bắt buộc theo quy định, đào tạo nâng cao tay 
nghề, phổ biến các nội dung pháp luật về lao động, thương mại, an toàn thực phẩm, an toàn 
lao động trong đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động, công nhân tại các khâu trọng yếu, công 
nhân tuyển dụng chuẩn bị cho di dời nhà máy tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.như thời hạn 
thanh toán để hạn chế rủi ro tỷ giá.

VỀ ĐÀO TẠO VISSAN xây dựng môi trường làm việc thân thiện và 
bình đẳng, góp phần tạo ra lực đẩy gia tăng năng suất. 
Công ty cung cấp cơ sở vật chất khang trang, giúp cán 
bộ nhân viên có được không gian làm việc thoải mái, 
tiện nghi để phát huy tối đa khả năng sáng tạo, từ đó 
nâng cao hiệu suất lao động, góp phần thúc đẩy Công 
ty phát triển.
Người lao động trong công ty đều được được mua bảo 
hiểm tai nạn 24/24 và bảo hiểm sức khỏe (được thanh 
toán toàn bộ chi phí khi điều trị). Thực hiện việc huấn 
luyện về ATLĐ tại công ty theo định kỳ; kiểm tra việc 
chấp hành ATLĐ - VSLĐ. Cấp phát trang bị đầy đủ bảo 
hộ lao động cho tất cả Người lao động khi làm việc tại 
các đơn vị trực tiếp sản xuất.

MÔI TRƯỜNG CÔNG VIỆC

Bên cạnh việc chi trả tiền lương, tiền 
thưởng công ty còn chi trả thêm các 
khoản phụ cấp cho người lao động 
như: hỗ trợ bữa ăn giữa ca, tiền xăng 
xe, điện thoại, quà tặng sinh nhật - 
hiếu hỷ - ma chay, các chuyến du lịch 
hằng năm, chương trình teambuilding, 
khám sức khỏe định kỳ. Người lao 
động còn được hưởng phụ cấp thâm 
niên, phụ cấp thu hút theo quy định 
của Công ty.

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

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đặc biệt, do thủ tục phức tạp nên thời gian xem xét quyết định đầu tư kéo dài đã 
ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Trong điều kiện cho phép, Công ty VISSAN đã chủ động triển 
khai các thủ tục đầu tư với tiến độ tính đến thời điểm hiện tại như sau:

Về Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan
Đối với công trình “Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm VISSAN” tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An:
• Đang hoàn thiện hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán toàn bộ Công trình; hồ sơ Thiết kế công nghệ và 

dự toán Dây chuyền giết mổ heo công suất 360 con/1 giờ.
• Tiến hành thuê Trung tâm phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên môi trường thuộc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh 

Long An thực hiện dịch vụ trích đo địa chính khu đất dự án và lập hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất để 
điều chỉnh ranh giới, mốc giới lô đất dự án đúng theo hiện trạng.

• Hoàn thành thi công xây dựng hạng mục “Tường rào bao quanh khu đất và cổng tạm công trình”. Công ty đang phối 
hợp với đơn vị liên quan và nhà thầu xây dựng thực hiện thủ tục trình phê duyệt hồ sơ dự toán phần phát sinh và ký 
kết phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị hợp đồng.

• Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An đã thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hiện 
nay, Công ty đang phối hợp hoàn chỉnh bản vẽ Thiết kế nộp bổ sung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Long An.

• Đã ban hành quyết định hủy thầu đối với gói thầu “Tư vấn kiểm toán” và gói thầu “Thi công xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật” theo chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty.

Đối với công trình văn phòng điều hành kinh doanh của Công ty và các kho trung chuyển tại khu công nghiệp Tân Tạo: 
Công ty đang thực hiện xin chủ trương tách Công trình khỏi Dự án ban đầu, thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu 
khả thi dự án mới.

Về các dự án đầu tư phát triển khác

• Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát 
triển thuộc Kế hoạch đầu tư đã được Hội đồng quản 
trị phê duyệt và một số dự án phát sinh nhằm phục 
vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh mang tính cấp bách 
với tổng giá trị giải ngân trong năm 2021 trên 27 tỷ 
đồng.

• Tập trung xúc tiến thủ tục đầu tư một số dự án quan 
trọng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như: 
Dây chuyền đóng gói thịt mát VISSAN; Lập dự án 
trại heo mới Bình Dương, ….

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT (KHÔNG CÓ)
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021
% tăng giảm 

2021/2020

1 Tổng giá trị tài sản 2.142.958 2.287.687 6,8%

2 Doanh thu thuần 5.143.547 4.292.765 -16,5%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 205.433 180.985 -11,9%

4 Lợi nhuận khác (508) 4.958 1.176,6%

5 Lợi nhuận trước thuế 204.926 185.943 -9,3%

6 Lợi nhuận sau thuế 165.150 148.047 -10,4%

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 1.118 1.006 -10,0%

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn:
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)

Lần 1,70 1,76

Hệ số thanh toán nhanh:
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

Lần 1,00 1,15

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 47,47 46,89

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 90,38 88,28

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)

Vòng 6,25 5,10

Vòng quay tổng tài sản
(Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)

Vòng 2,51 1,94

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,21 3,45

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 15,05 12,65

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 8,06 6,68

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

% 3,99 4,22

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾUTÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TT)

Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh 
năm 2021 lần lượt ở mức 1,76 và 1,15 không có nhiều 
biến động qua các năm, cho thấy Công ty luôn đảm 
bảo các nghĩa vụ thanh toán. 

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Hệ số nợ/ Tổng tài sản và Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu 
lần lượt là 46,89% và 88,28%. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
của VISSAN năm 2021 tương đương năm 2020. Công 
ty VISSAN đang kiểm soát cơ cấu Nợ thấp hơn Vốn 
chủ sở hữu nhằm duy trì cấu trúc tài chính ổn định, 
hạn chế rủi ro tài chính.

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Năm 2021, VISSAN tiếp tục ghi nhận vòng quay hàng 
tồn kho đạt 5,09 vòng/năm. Vòng quay tổng tài sản giảm 
từ 2,51 vòng/năm trong năm 2020 còn 1,94 vòng/năm 
trong năm 2021. Trong năm 2021 diễn biến phức tạp 
của dịch Covid-10 dẫn đến sức mua của người tiêu dung 
giảm và dịch ASF dẫn đến nguồn cung Heo hơi đầu vào 
thiếu hụt đã khiến cho hàng hóa bán ra thị trường chậm 
hơn so với các năm trước. Bên cạnh đó, công ty đã chủ 
động điều tiết nâng cao số dư Tiền và các khoản tương 
đương tiền nhằm tăng cường khả năng thanh khoản phục 
vụ sản xuất kinh doanh và ứng phó tốt hơn với tình hình 
trên, nên dẫn đến Tổng tài sản có tốc độ tăng cao hơn so 
với tốc độ tăng của Doanh thu thuần.

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trên doanh thu năm 
2021 tốt hơn so với năm trước chủ yếu do giá nguyên liệu 
chính đầu vào, cụ thể là giá heo hơi bình quân trong năm 
thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020, kết hợp với những nỗ 
lực của công ty trong việc quản lý, tiết giảm chi phí hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu về khả năng sinh 
lời trên Tổng tài sản và trên Vốn chủ sở hữu năm 2021 
thấp hơn so với năm 2020 chủ yếu do kết quả kinh doanh 
bị ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 và dịch ASF; 
nhưng vẫn duy trì số dư Tiền ở mức cao nhằm ứng phó 
với các biến động đã nêu.

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ phiếu đang phát hành:  

80.913.700 cổ phần

Số lượng cổ phiếu quỹ:   

600 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phiếu

10.000 đồng/cổ phần

STT Loại cổ đông Số cổ đông
Số lượng cổ phần 

sở hữu
Tỷ lệ sở hữu

(%)

I Cổ phiếu quỹ 1  600 0,001%

II Cổ đông trong nước 1.067 77.457.680 95,728%

1 Cá nhân 1.057                 2.372.450 2,932%

2 Tổ chức 10               75.085.230 92,796%

III Cổ đông nước ngoài 19 3.456.020 4,271%

1 Cá nhân 13  30.120 0,037%

2 Tổ chức 6  3.425.900 4,234%

 Tổng cộng (I+II+III) 1.087  80.914.300 100%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

CỔ PHẦN

STT Loại cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu

Tổ chức  75.009.904 92,703%

1
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 
(SATRA)

               54.829.878 67,763%

2 Công ty Cổ phần Masan Meatlife                20.180.026 24,940%

Cá nhân 0  0 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN
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BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG Biến đổi khí hậu với các hiện tượng như tăng nhiệt độ, tăng mực nước biển, 

tan băng, thay đổi các dòng hải lưu và các hiện tượng thời tiết cực đoan…đang 
từng ngày đe doạ đến sức khoẻ con người. 

Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường trong sự nghiệp phát triển bền 
vững, Công ty luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong 
quá trình sản xuất chế biến, v.v... Công ty đã đầu tư lắp đặt các hệ thống xử lý 
mùi, bụi, khí thải và đang hoạt động ổn định, kiểm soát chặt chẽ chất thải nguy 
hại thải ra môi trường, hạn chế tối đa mức độ ô nhiễm do quá trình hoạt động 
sản xuất. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho CB - CNV trong 
Công ty. 

TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG
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VISSAN chuyên sản xuất và kinh doanh thực phẩm, chi phí nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn 
trong giá thành sản phẩm của Công ty. Vì vậy, trong hoạt động sản xuất Công ty luôn chú trọng 
việc rà soát, hoàn thiện và chuẩn hoá các bộ tiêu chuẩn định mức trong tiêu hao vật tư, nguyên 
vật liệu; các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Công ty thường xuyên theo dõi chặt chẽ các thông tin thị trường nhằm quản lý thời điểm mua 
hàng, chủ động tìm kiếm nguyên liệu và thương lượng giá nguồn nguyên liệu. Bên cạnh đó, 
Công ty đã xây dựng và duy trì được mối quan hệ với nhiều nhà cung cấp có uy tín để hạn chế 
được rủi ro nguồn hàng và giá khi có biến động lớn xảy ra đối với nguyên vật liệu. Song song 
đó, Công ty cũng ký các hợp đồng kỳ hạn có thời gian nhất định và tìm kiếm nguồn nguyên 
liệu có giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Lên kế hoạch sản xuất để dự tính mức hàng 
tồn kho phù hợp. Tồn kho vật tư được theo dõi chặt chẽ, xây dựng biện pháp quản lý tồn kho 
hiệu quả, giảm chi phí tồn kho, hao hụt vật tư.

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Thế giới hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Theo dự 
đoán đến năm 2025, 64% dân số thế giới sẽ phải sống trong điều kiện căng thẳng về 
nguồn nước. Trong khi đó, ngành chăn nuôi, sản xuất thực phẩm đang có nhu cầu sử 
dụng nước rất lớn. Hiểu rõ tầm quan trọng của nước, VISSAN luôn tìm kiếm các giải 
pháp tiết kiệm nước và đưa ra sáng kiến sử dụng nước an toàn và hiệu quả. Công ty đã 
áp dụng hệ thống xử lý nước thải với công suất 990 m3/ngày trước khi thải ra sông môi 
trường, đồng thời tái xử dụng được một lượng lớn m3 nước trong năm.
Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng năm 2021: 371.000 m3.

TIÊU THỤ NƯỚC

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TT)
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TT)

Ngay từ khi thành lập, VISSAN luôn xác định “con người là chìa khóa của thành công”, là yếu 
tố then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong năm 2021, số lượng 
nhân viên của VISSAN là 4.179  người, thu nhập bình quân đạt 10,05 triệu đồng/tháng/người.  
Công ty luôn coi trọng công tác xây dựng chính sách nhân sự và môi trường làm việc nhằm tạo 
điều kiện cho người lao động phát huy năng lực của mình. Tạo cơ hội cho CB-CNV thăng tiến 
trong công việc; đồng thời, đề cao sự công bằng trong môi trường làm việc, không phân biệt 
giới tính, tôn giáo hay quốc tịch. Các nhân viên nữ được tạo điều kiện làm việc, phát triển năng 
lực và thăng chức như nam giới. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi luôn được VISSAN quan 
tâm cải thiện nhằm bảo đảm cho CB-CNV có đời sống vật chất ổn định, ngày càng cải thiện. 
Các chương trình đào tạo của Công ty trong năm hầu hết bị hoãn lại do ảnh hưởng dịch 
Covid-19 nhưng Công ty đã kịp triển khai các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ 
kinh phí đào tạo nâng cao trình độ cho trên 427 lượt lao động với tổng kinh phí trên 230 triệu 
đồng. Bên cạnh công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, Công ty đã tạo điều kiện, hỗ trợ kinh 
phí học Đại học, Cao học cho 11 lượt người với tổng kinh phí gần 160 triệu đồng.Từ đó giúp 
CB - CNV an tâm công tác, cống hiến hết mình vì sự phát triển của Công ty.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong năm 2021, các đơn vị trực thuộc Công ty không vi phạm các quy định, luật pháp về 
môi trường và tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường. Tổng số tiền do bị xử phạt 
vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường trong năm là 0 đồng.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệp lực cùng những nỗ lực không ngừng của Chính phủ, chia sẻ những trăn trở của cộng 
đồng, VISSAN với trách nhiệm của một công ty thực phẩm hàng đầu, luôn tiên phong đi đầu 
trong việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Tính đến nay, VISSAN là một 
trong nhữung doanh nghiệp đầu tiên và tích cực tham gia Chương trình Bình ổn giá thị trường 
do UBND TP.HCM. Bên cạnh đó trong năm 2021, khi tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng 
phức tạp, Công ty cũng tích cực thực hiện công tác đóng góp, ủng hộ các chương trình xã hội 
từ thiện khác với tổng số tiền trên 250 triệu đồng nhằm thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần 
nâng cao hình ảnh, thương hiệu Công ty.
Với những gì đã đạt được trong những năm qua, VISSAN luôn cố gắng gìn giữ và tiếp tục 
phát triển, thực hiện những hoạt động ý nghĩa và những đóng góp thiết thực đến khách hàng, 
đối tác, cộng đồng, xã hội và đất nước. 

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI 
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
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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
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Các chỉ thị giãn cách xã hội nhằm phòng 
dịch Covid-19 khiến nhu cầu tích trữ thực 
phẩm trong dân tăng cao. Tận dụng nhu 
cầu mua sắm của người dân, Công ty thực 
hiện mở rộng thị trường trên nhiều kênh 
bán hàng như mở website bán hàng trực 
tuyến, liên kết với các sàn thương mại 
điện tử,… đã giúp Công ty đạt được kết 
quả kinh doanh tốt.

VISSAN đã triển khai kênh bán hàng 
online, thông qua kênh bán hàng có thể 
thực hiện thao tác mua hàng đơn giản 
ngay tại nhà sẽ mang đến nhiều cơ hội cho 
VISSAN tiếp cận rộng rãi hơn đến người 
tiêu dùng.

THUẬN LỢI

Đây là một năm đầy thách thức với Công ty khi 
nhu về thịt tươi sống giảm do dịch Covid-19 bùng 
phát buộc các nhà hàng, khách sạn, xí nghiệp, các 
cửa hàng, siêu thị phải đóng cửa hoặc hạn chế 
hoạt động trong thời gian dài. Giá nông sản tăng 
khiến cho Công ty gặp khó khăn khi phải nhập 
nguyên liệu đầu vào với giá cao hơn để duy trì 
hoạt động các trang trại. 

Bên cạnh những khó khăn do dịch Covid-19 gây 
ra thì dịch tả lợn châu Phi (ASF) diễn biến phức 
tạp và lan rộng cũng đã ảnh hưởng đến quy mô 
đàn heo khiến cho giá thịt biến động điều này 
cũng góp phần làm ảnh hưởng đến kết quả kinh 
doanh của Công ty.

KHÓ KHĂN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021
% tăng giảm 

2021/2020
Tỷ trọng năm 

2020
Tỷ trọng năm 

2021

Tài sản ngắn hạn 1.631.722 1.804.960 10,6% 76,1% 78,9%

Tài sản dài hạn 511.236 482.727 -5,6% 23,9% 21,1%

Tổng tài sản 2.142.958 2.287.687 6,8% 100% 100%

76
,1%

23
,9%

Năm 2020

78
,9%

21
,1%

Năm 2021

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Tổng tài sản của VISSAN trong năm 2021 tăng nhẹ từ 2.143 tỷ đồng lên 2.287,7 tỷ đồng, tương đương tăng 10,6% so 
với năm 2020. Cơ cấu tài sản chuyển dịch theo hướng tăng tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao giúp doanh nghiệp 
dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt khi cần thiết. Các khoản phải thu trong kỳ phần lớn là giao dịch ngắn hạn với các 
đối tác uy tín nên có rủi ro thấp. 
Tài sản dài hạn không thay đổi đáng kể so với năm 2020. Tính đến cuối năm 2021, tài sản dài hạn của Công ty đạt 
482,7 tỷ đồng, giảm 5,6% so với năm 2020. Tài sản dài hạn của Công ty chủ yếu tập trung tại khoản mục tài sản cố định 
chiếm 87,3% tổng tài sản dài hạn. 
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TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021
% tăng giảm 
2021/ 2020

Tỷ trọng năm 
2020

Tỷ trọng năm 
2021

Nợ ngắn hạn 961.223 1.025.339 6,7% 94,5% 95,6%

Nợ dài hạn 58.089 47.304 -15,7% 5,5% 4,4%

Tổng nợ phải trả 1.017.312 1.072.643 5,4% 100% 100%

94,5%

5,5%

Năm 2020

95
,6%

4,4%

Năm 2021

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Tính đến 31/12/2021, Nợ ngắn hạn của Công ty đạt 1.025,3 tỷ đồng tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nợ 
ngắn hạn của công ty chiếm 95,6% trong tổng nợ, Công ty tăng các khoản vay ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lưu động, 
phục vụ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

TIÊU CHUẨN TRONG VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

 » Quản lý: Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
 » Môi trường: Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.
 » Chăn nuôi: Chứng nhận VietGap
 » Giết mổ:

              - Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm giết mổ gia súc (heo, bò).
            - Chứng nhận Escas (tiêu chuẩn của chính phủ Úc giết mổ bò nhân đạo và đảm bảo an toàn thực phẩm)

 » Kiểm nghiệm: Chứng nhận phòng thử nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
 » Kinh doanh: Chứng nhận đủ điều kiện tham gia “Chuỗi thực phẩm an toàn” thịt heo, thịt bò (chăn nuôi, giết mổ, 

phân phối).

 » Sản xuất chế biến:
             - Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất chế biến các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau củ 
               quả; chế biến hạt nêm.
             - Chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn trong thực phẩm HACCP CODEX 2003
            - Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm TCVN ISO 22000 : 2018.

CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

 » Quy trình kiểm soát chất lượng đầu vào
Đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp. Kiểm tra nguyên vật liệu 
đầu vào, lựa chọn những vật liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn: 
theo lô bằng các chỉ tiêu cảm quan, vi sinh, hóa sinh theo 
tiêu chuẩn cơ sở, quy cách hàng hóa và hợp đồng.
Định kỳ kiểm soát hàng lưu kho đối chiếu với tiêu chuẩn.
Khi các nguyên liệu đưa vào quá trình sản xuất đều được 
kiểm tra chất lượng đầu vào lần nữa, kiểm soát cách sử 
dụng những nguyên vật liệu này theo quy trình sản xuất đã 
quy định để đảm bảo chất lượng.
Giải quyết những vấn đề phát sinh với các nhà cung cấp 
bằng biên bản và hợp đồng, đánh giá chất lượng, năng lực 
các nhà cung ứng sản phẩm định kỳ.

 » Quy trình kiểm soát chất lượng đầu ra
Công nhân kiểm tra sản phẩm 100% trước khi đóng gói 
dựa vào tiêu chuẩn cơ sở. Căn cứ tiêu chuẩn cơ sở, bộ 
phận quản lý chất lượng đánh giá chất lượng sản phẩm 
trước khi nhập kho chờ xuất bán, lấy mẫu kiểm tra theo lô 
các chỉ tiêu cảm quan, vi sinh, hóa sinh,…
Tại các điểm bán, có đội ngũ quản lý chất lượng kiểm tra 
điều kiện trưng bày và phân phối sản phẩm. Có Ban Giải 
quyết khiếu nại chăm sóc khách hàng và giải quyết nhanh 
chóng những yêu cầu cũng như khiếu nại của khách hàng 
về chất lượng sản phẩm, từ đó đề xuất cải tiến sản phẩm.

 » Quy trình kiểm soát chất lượng quá trình sản 
xuất

Kiểm soát chất lượng bán thành phẩm trên dây chuyền 
bằng quy trình, hướng dẫn công việc trong quá trình 
sản xuất giúp tối ưu chi phí, hạn chế xử lý tái chế đảm 
bảo chất lượng trong suốt quá trình.
Thu thập, phân loại lỗi sản phẩm bằng biên bản sản 
phẩm không phù hợp, xác định nguyên nhân đưa ra 
hướng xử lý, lập kế hoạch khắc phục phòng ngừa kịp 
thời.



74 VỮNG TIN VƯỢT SÓNG 75BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN

 TRONG TƯƠNG LAI

Tiếp cận công nghệ và thiết bị tiên tiến, hướng đến nhu cầu hiện tại và tiềm ẩn của 
người tiêu dùng thực phẩm.

Tiếp tục áp dụng các công cụ cải tiến chất lượng, phương thức 
cải tiến liên tục.

Đánh giá chất lượng sản phẩm định kỳ so với tiêu chuẩn 
và đối thủ bằng các buổi đánh giá nội bộ và với khách 
hàng, nhằm cải tiến sản phẩm.

Góp ý, xây dựng cho kế hoạch, chỉ tiêu phát triển sản phẩm mới 
hàng năm.

Thực hiện tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng để nắm bắt thông tin cần cải tiến 
qua các kênh như hội nghị nhà phân phối, đội ngũ bán hàng, thu thập thông 
tin qua website, đường dây nóng,…

Khuyến khích các sáng kiến cải tiến chất lượng và đào 
tạo đối với người lao động.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
TRONG TƯƠNG LAI

Bước sang năm 2022, các yếu tố vĩ mô về dịch bệnh Covid-19, điều chỉnh lãi suất của các nước lớn, xung đột vũ 
trang Nga – Ukraine, giá xăng dầu tăng cao gây áp lực lên lạm phát… sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt 
Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng.

Đứng trước những thách thức vào khó khăn đó, toàn thể CB - CNV phấn đấu ở mức cao nhất để đạt được các chỉ tiêu 
sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2022 như sau:

• Tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát, giảm chi phí; sắp xếp tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

• Ổn định nguồn nguyên liệu trong sản xuất kinh doanh.

• Đẩy mạnh công tác thị trường, củng cố hoạt động bán hàng, tăng sản lượng ở cả ngành hàng thực phẩm tươi 
sống và thực phẩm chế biến.

• Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc ngành hàng thực phẩm tươi sống.

• Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động như: Công tác thị trường; phát triển sản phẩm mới; công tác quản trị nhân 
sự, đào tạo; …

• Đẩy mạnh thực hiện các thủ tục đầu tư “Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến 
thực phẩm Vissan” và các dự án đầu tư phát triển phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dịch bệnh trên đàn heo, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi 
(ASF) tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bùng phát 
ở một số địa phương có tổng đàn lớn, mật độ chăn nuôi 
cao dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong dài hạn. 
Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh do nhiều nguyên 
nhân khác nhau sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chi phí sản 
xuất và lợi nhuận của Công ty.

Dịch Covid 19 chưa được kiểm soát hoàn toàn và tiếp 
tục diễn biến phức tạp. Mặc dù, kinh nghiệm, năng 
lực, khả năng ứng phó dịch bệnh của nước ta tiếp tục 
được nâng lên nhưng sức chống chịu và nguồn lực của 
Nhà nước, doanh nghiệp, người dân sẽ tiếp tục giảm 
sút qua đó tác động đến tâm lý người tiêu dùng sẽ thắt 
chặt chi tiêu trong thời gian tới.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
TRONG TƯƠNG LAI (TT)

Năm 2022, Toàn thể CB – CNV VISSAN phấn đấu ở mức cao nhất nhằm đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
như sau:

STT CHỈ TIÊU ĐVT
Thực hiện năm 

2021
Kế hoạch năm 

2022
% So Cùng 

kỳ

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 4.326.667 5.000.000 115,6%

2 Mặt hàng bán ra chủ yếu Tấn 39.194 46.448 118,5% 

2.1 Thịt heo các loại Tấn 14.639 17.475 119,4%

2.2 Thịt bò Tấn             729             973 133,5%

2.3 Thực phẩm chế biến Tấn 23.826 28.000 117,5%

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 185.943 170.000 91,4%

Dự kiến trong năm 2022, Công ty triển khai đầu tư các dự án. Trong đó cụ thể như sau:
Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm VISSAN:

Đối với công trình “Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm 
VISSAN” tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An:

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2022

• Thực hiện các thủ tục pháp lý và hồ sơ kỹ thuật cho toàn 
bộ hạng mục công trình (lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ 
Dự án điều chỉnh; lập, thẩm tra, phê duyệt hồ sơ thiết kê 
bản vẽ thi công và tổng dự toán; lập thủ tục xin phép xây 
dựng);

• Tiến hành lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng các gói 
thầu tư vấn, xây dựng; khởi công xây dựng và tổ chức thi 
công xây dựng;

• Đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đôn đốc, kiểm tra các đơn 
vị Tư vấn, nhà thầu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và 
đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu theo quy định;

• Tiếp tục phối hợp, hoàn tất việc nhận bàn giao khu 
đất, đảm bảo ranh mốc, diện tích pháp lý quy định 
trong hợp đồng; 

• Sau khi được chấp thuận chủ trương tách công trình 
khỏi Dự án ban đầu, thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi dự án mới thì sẽ tiếp tục triển 
khai thực hiện các giai đoạn tiếp theo.

Đối với công trình văn phòng điều hành kinh doanh của 
Công ty và các kho trung chuyển tại Khu công nghiệp 
Tân Tạo:
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ĐÁNH GIÁ CỦA ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TYCÔNG TY 

• Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động 

Công ty

• Đánh giá của HĐQT về hoạt động Ban 

TGĐ

• Các kế hoạch, định hướng của HĐQT
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG 
CÔNG TY

NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, Công ty 
đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm không để đứt gãy chuỗi sản 
xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, vượt qua 
nhiều khó khăn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kết 
quả thực hiện năm 2021 ở một số chỉ tiêu quan trọng hoàn thành vượt kế hoạch đề 
ra như: Lợi nhuận trước thuế 185,9 tỷ đồng đạt 103,3%; Thu nhập người lao động 
bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng đạt 115% so với  kế hoạch.

Làm tốt công tác tuyên truyền để người lao động chấp hành và thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng thuận tích cực hưởng ứng tham 
gia 3 tại chỗ, nỗ lực khắc phục khó khăn duy trì giữ vững hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty, góp phần cung ứng đảm bảo thực phẩm tươi sống phục vụ 
người dân thành phố. 
Thực hiện tốt công tác tái cấu trúc, sắp xếp lại bộ máy, bố trí cán bộ; quan tâm và 
triển khai tốt việc rà soát xây dựng quy chế, quy định nhằm đảm bảo hoạt động của 
Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

NHỮNG MẶT HẠN CHẾ

Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2021 như: doanh thu, sản lượng chưa đạt 
được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân là do tác động ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, 
kết hợp cùng với việc làm, thu nhập của người dân bị giảm, giá nguyên phụ liệu, 
chi phí tăng cao đã ảnh hưởng đến sản lượng bán ra và doanh thu.

Việc triển khai Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến 
thực phẩm VISSAN, một số dự án đầu tư phát triển phục vụ sản xuất kinh doanh và 
Chương trình phát triển vùng nguyên liệu heo thịt tuy đạt được nhiều kết quả nhất 
định nhưng còn chậm tiến độ thời gian so với kế hoạch đề ra bởi tác động của dịch 
Covid-19 và còn một số thủ tục pháp lý chưa hoàn chỉnh.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG 
BAN TGĐ

Hiện có 02/05 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các 
thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, cụ thể:
• Tổng Giám đốc đã chủ động phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành phụ trách từng lĩnh 

vực cụ thể. Ngoài vai trò điều hành chung, Tổng Giám đốc đã xây dựng cơ chế làm việc tập thể tạo điều kiện cho 
mỗi thành viên trong Ban điều hành phát huy được hết chuyên môn, năng lực, trách nhiệm trong thực thi nhiệm 
vụ, đóng góp vào việc nâng cao năng suất công việc; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân 
thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

• Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh đến thời điểm 
hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

• Nhìn chung, tập thể Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động thực hiện, giải quyết các công việc với tinh 
thần trách nhiệm cao, thường xuyên báo cáo tình hình quản trị, điều hành công ty, xin ý kiến chỉ đạo, định hướng 
của HĐQT; giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động Công ty một cách đầy đủ, minh bạch và đúng 
quy định của pháp luật; chủ động tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế tình hình trên 
cơ sở chỉ đạo của HĐQT.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

• Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu heo hơi theo hướng Feed – Farm – Food, hướng đến 
đáp ứng 20-30% nhu cầu của Công ty trong dài hạn;

• Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, an toàn và có truy xuất nguồn gốc nhằm đa dạng 
hóa sản phẩm; giữ vững uy tín và vị thế của nhà cung cấp thực phẩm hàng đầu hiện nay;

• Rà soát đề ra mô hình mới cho hoạt động kinh doanh ở chợ truyền thống nhằm tăng tính cạnh tranh, phục vụ tốt 
hơn cho người tiêu dùng. Đẩy mạnh công tác bán hàng online thông qua liên kết với các sàn thương mại điện 
tử, website Vissanmart.com…;

• Đầu tư trang, thiết bị nhằm cải thiện chất lượng sản 
phẩm, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn 
vệ sinh thực phẩm;    

• Tăng cường chiến lược sử dụng thịt mát cho ngành 
thực phẩm tươi sống phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện 
đại;

• Tập trung công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản 
lý doanh nghiệp đối với đội ngũ quản lý tại Công ty. 
Thúc đẩy các chương trình ứng dụng công nghệ thông 
tin cho việc quản trị Công ty;

• Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi công các hạng 
mục thuộc dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà 
máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan 
nhằm hoàn thành đúng tiến độ đề ra, nhanh chóng đưa 
nhà máy sớm đi vào hoạt động.
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QUẢN TRỊ CÔNG TYQUẢN TRỊ CÔNG TY
• Hội đồng quản trị

• Ban kiểm soát

• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

của HĐQT, BKS và BGĐ
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày bãi nhiệm

1 Ông Huỳnh Quang Giàu Thành viên 18/06/2020 28/04/2021

2 Ông Trương Vĩnh Tùng Thành viên 28/04/2021

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM 2021

CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT (KHÔNG CÓ)

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buối họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp
Lý do không 
tham dự họp

1 Ông Nguyễn Phúc Khoa Chủ tịch 17/17 100%

2 Ông Nguyễn Ngọc An Phó Chủ tịch 17/17 100%

3 Ông Phạm Trung Lâm Thành viên 17/17 100%

4 Ông Lê Minh Tuấn Thành viên 17/17 100%

5 Ông Huỳnh Quang Giàu Thành viên 7/17 41%
Bãi nhiệm ngày 

28/04/2021

6 Ông Trương Vĩnh Tùng Thành viên 10/17 59%
Bổ nhiệm ngày 

28/04/2021

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM

Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, ngoài ra đề ra các quyết định phê duyệt, chỉ 
đạo kinh doanh kịp thời, Hội đồng quản trị đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức 
lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm 
cao và đưa ra các quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo theo đúng các Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

SỐ LƯỢNG CÁC CUỘC HỌP HĐQT
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TT)

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

I. Nghị quyết HĐQT:

1.
238/NQHĐQT 
-VISSAN

15/01/2021 Chấp nhận tổ chức bán đấu giá thanh lý lô 06 xe ô tô

2.
239/NQHĐQT-
VISSAN

15/01/2021
Phê duyệt điều chỉnh các chi phí: thuế trước bạ, phí, lệ phí 
theo quy định của Nhà nước thuộc dự án mua sắm xe ô tô

3.
521/NQHĐQT 
-VISSAN

6/02/2021
Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2021

4.
728/NQHĐQT-
V1SSAN

5/03/2021
Chấp thuận chủ trương đăng ký tham gia chương trình 
bình ổn thị trường mặt hàng thịt heo năm 2021 và Tết 
Nhâm Dần năm 2022.

5.
945/NQHĐQT - VISS 
AN

1/03/2021
Thông qua việc xử lý xóa nợ đối với các khoản công nợ 
phải thu khó đòi đã quả hạn thanh toán

6.
1078/NQHĐQT-
VISSAN

30/03/2021
Chấp thuận cho Công ty VISSAN nhận trước phần diện 
tích đất trống thực tế theo tọa độ ghi nhận tại Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất của Itaco.

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

7.
2112/NQHĐQT-
VISSAN

26/04/2021

Để có cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2021, HĐQT thông qua các nội dung sau:
(1) Thống nhất kết quả số liệu hoạt động sản xuất kinh do-
anh năm 2020 đã được kiểm toánvà kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2021;
(2) Thông qua trích lập quỹ vả phân phối lợi nhuận năm 
2020, phương án phân phối lợi nhuận năm kế hoạch và mức 
tạm trích quỹkhen thưởng, phúc lợi năm 2021;
(3) Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Trưởng Ban 
kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của Hội đồng 
quản trị và Ban Kiểmsoát năm 2020 vả Kế hoạch tiền lương 
của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiềm soát 
chuyên trách, thù lao của Hội đồngquản trị và Ban Kiểm 
soát năm 2021;
(4) Thống nhất mức lương đối vói Ban Tồng Giám đốc và 
Kế toán trưởng Công ty năm 2021;
(5) Thống nhất với đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa 
chọn Công ty TNHH PvvC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán 
Báo cáo tài chính năm 2021;
(6) Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 
lệ Công ty;
(7) Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi. bổ sung Quy 
chế nội bộ về quản trị Công ty;
(8) Thống nhất thông qua nội dung Quy chế hoạt động của 
Hội đồng quản trị;
(9) Thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến công 
tác nhân sự Hội đồng quản trị.

8.
2113/NQHĐQT-
VISSAN

21/06/2021
Chấp thuận cho Công ty vay vốn tín dụng ngắn hạn tại các 
ngân hàng.
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

9.
2534/NQHĐQT-
VISSAN

24/07/2021
Phê duyệt ngưng triển khai đầu tư dự án ERP tại Công ty cổ 
phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

10.
2977/NQHĐQT-VISS 
A N

05/10/2071

Chấp thuận chuyển đổi cổ phần phổ thông hạn chế chuyển 
nhượng thành cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng đối 
với cổ đông lả người lao động đã thực hiện đủ thời gian cam 
kết làm việc tại Công ty.

11.
2983/NQHĐQT 
-VISSAN

06/10/2021
Phê duyệt loại bỏ 2 gói thầu; chấm dứt, thanh lý các hợp 
đồng đã ký với các nhà thầu thực hiện Gói thầu số 21 và 
Gói thầu số 22.

12.
3041/NQHĐQT-
V1SSAN

06/10/2021

Thông qua các nội dung sau:
(1) Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng 
đầu năm, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng Giám đốc 
tiếp tục có giải pháptiết giảm chi phí, nâng cao năng suất 
lao động, phấn đấu nỗ lực tối đa hoàn thành chỉ tiêu lợi 
nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao.
(2) Thống nhất kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ của Người quản lý Công ty năm 2020.

13.
3260/NQHĐQT 
-VISSAN

28/01/2021
Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ thành viên Hội 
đồng quản trị.

14.
3382/NQHĐQT-
VISSAN

09/11/2021
Phê duyệt quyết toán tiền lươmg, thù lao, lao động bình 
quân năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao 
kế hoạch năm 2021.

15.
3845/NQHĐQT-
VISSAN

06/12/2021
Phê duyệt điều chỉnh Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ 
phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

16.
3870/NỌHĐQT-
VISSAN

10/12/2021

Thông qua các nội dung sau:
(1) Chấp thuận chủ trương phân cấp cho Tổng Giám đốc 
Công ty được quyết định các dự án đầu tư phát triển có tổng 
mức đầu tư đến 05 tỷ đồng.
(2) Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
để sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị liên 
quan đến việc điều chỉnh phân cấp cho Tổng Giám đốc.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TT)

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

17.
4086/NQHĐQT - 
VISSAN

29/12/2021
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông 
tin của Công ty Cổ phẩn Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

II. Quyết định HĐQT

1. 
946/QĐHĐQT-
VISSAN

08/02/2021
Về việc thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2021

2.
1489/QĐHĐQT-
VISSAN

28/04/2021
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, 
Hội đồng quản trị ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công 
ty.

3.
1490/QĐHĐQT-
VISSAN

28/04/2021
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, 
Hội đồng quản trị ban hành quy chế hoạt động của Hội 
đồng quản trị

4.
4087/QĐHĐQT-
VISSAN

29/12/2021
Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần 
Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

• Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: (Không có).
• Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: (Không có)
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BAN KIỂM SOÁT 

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BKS TRONG NĂM 2021

Trong năm qua Ban Kiểm soát không có sự thay đổi nào về thành viên

HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM

Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến đối với chủ trương, quyết 
định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. 
Ban Kiểm soát chủ động thông báo, trao đổi và thống nhất với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ 
quản lý khác về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc Công ty tạo 
điều kiện cho Ban Kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty khi có yêu cầu.  
Ban Kiểm soát cũng nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 
Giám đốc.

STT Thành viên BKS Chức vụ
Số buối họp BKS 

tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp
Lý do không 
tham dự họp

1 Ông Trương Việt Tiến Trưởng ban 2/2 100%

2 Ông Tô Quốc Thái Kiểm soát viên 2/2 100%

3 Bà Phạm Thị Thanh Tâm Kiểm soát viên 2/2 100%

SỐ LƯỢNG CÁC CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢNLỢI ÍCH 
CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ

STT Họ và tên Chức danh Tổng lương
Tổng thù 

lao
Thưởng

Các 
khoản lợi 
ích khác

1 Ông Nguyễn Phúc Khoa Chủ tịch HĐQT 71,74% 19.84% 8,42%

2 Ông Nguyễn Ngọc An 
Phó Chủ tịch HĐQT, 

TGĐ
77,28% 11,75% 10,97%

3 Ông Lê Minh Tuấn
Thành viên HĐQT,  

Phó TGĐ
78,45% 10,95% 10,60%

4 Ông Trương Vĩnh Tùng Thành viên HĐQT 0% 100% 0%

5 Ông Phạm Công Tuấn Hạ Thành viên HĐQT 0% 66,99% 33,01%

6 Ông Huỳnh Quang Giàu Thành viên HĐQT 54,85% 24,31% 20,84%

7 Ông Nguyễn Đăng Phú Phó TGĐ 93,59%  6,41%

8 Ông Trương Hải Hưng Phó TGĐ 93,56%  6,44%

9 Ông Phan Văn Dũng Phó TGĐ 90,68%  9,32%

10 Bà Đỗ Thị Thu Thủy Kế toán trưởng 97,57%  2,43%

11 Ông Trương Việt Tiến Trưởng BKS 92,77%  7,23%

12 Bà Phạm Thị Thanh Tâm Thành viên BKS 0% 79,41% 20,59%

13 Ông Tô Quốc Thái Thành viên BKS 0% 79,41% 20,59%

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU 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

Công ty Cổ phần 
Dinh dưỡng 
Nông nghiệp 
Quốc tế

Tổ chức là người 
liên quan của 

ông Phạm Trung 
Lâm – người nội 
bộ của Công ty 

Vissan

20.180.026 24,94% 0 0%

Chuyển 
nhượng cho 
Công ty Cổ 
phần Masan 

MeatLife

2
Công ty Cổ phần 
Masan MeatLife

Tổ chức là người 
liên quan của 

ông Phạm Trung 
Lâm – người nội 
bộ của Công ty 

Vissan

0 0% 20.180.026 24,94%

Nhận chuyển 
nhượng từ 
Công ty Cổ 
phần Dinh 

dưỡng Nông 
nghiệp Quốc tế
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢNLỢI ÍCH 
CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ (TT)

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 

Thời 
điểm 
giao 
dịch 
với 

công 
ty 

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

Ghi 
chú

1.

Tổng Công 
ty Thương 
mại Sài 
Gòn TNHH 
Một thành 
viên

Tổ chức là 
người liên 
quan của 
người nội 
bộ

0300100037, 
cấp ngày 
25/11/2010 tại 
TP.HCM

275B Phạm 
Ngũ Lão, 
Phường 
Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, 
TP.HCM

Năm 
2021

Nghị quyết số 
03/NQHĐQT 
– CTY của 
HĐQT ngày 
13/02/2017

- Bán hàng hoá: 
84.488.510 
VND

2.

Công ty 
quản lý và 
kinh doanh 
Chợ Bình 
Điền

Tổ chức là 
người liên 
quan của 
người nội 
bộ

0300100037-
009, cấp ngày 
26/07/2006 tại 
TP.HCM

Đại lộ Nguyễn 
Văn Linh, khu 
phố 6, phường 
7, Quận 8, 
TP.HCM

Năm 
2021

Nghị quyết số 
03/NQHĐQT 
– CTY của 
HĐQT ngày 
13/02/2017

Bán hàng hoá: 
258.803.095 
VND
- Sử dụng dịch 
vụ: 112.596.598 
VND

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 

Thời 
điểm 
giao 
dịch 
với 

công 
ty 

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

Ghi 
chú

3. 

Chi nhánh 
Tổng Công 
ty Thương 

mại Sài 
Gòn – 

TNHH một 
thành viên  
- Kho lạnh 

Satra

Tổ chức là 
người liên 
quan của 
người nội 
bộ

0300100037-
024, cấp ngày 
14/03/2013 tại 
TP.HCM

Lô 3, Khu 
thương mại 
Bình Điền, 
đường Nguyễn 
Văn Linh, khu 
phố 6, P.7, 
TP.HCM 

Năm 
2021

Nghị quyết số 
03/NQHĐQT 
– CTY của 
HĐQT ngày 
13/02/2017

- Mua hàng hoá: 
11.427.925.040 
VND
- Sử dụng 
dịch vụ: 
8.064.570.538 
VND

4.

Chi nhánh 
Tồng

Công ty 
Thương
mại Sài 
Gòn -

TNHH Một
thảnh viên 
Trung tàm 

Điều
hành cửa 

hàng
tiện lợi 
Satra

Tổ chức là 
người liên 
quan của 
người nội 
bộ

0300100037-
009, cấp ngày 
26/07/2006 tại 
TP.HCM

Đại lộ Nguyễn 
Văn Linh, khu 
phố 6, phường 
7, Quận 8, 
TP.HCM

Năm 
2021

Nghị quyết số 
03/NQHĐQT 
– CTY của 
HĐQT ngày 
13/02/2017

- Bán hàng hóa: 
198.095.889.348 
VND
- Sử dụng dịch 
vụ: 621.487.228 
VND
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢNLỢI ÍCH 
CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ (TT)

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 

Thời 
điểm 
giao 
dịch 
với 

công 
ty 

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

Ghi 
chú

5.

Chi nhánh 
Tổng

Công ty 
Thương
mại Sài 
Gòn -

TNHH Một
thành vicn 

Siêu thị 
Satra,
đường 
Phạm
Hùng

Tổ chức là 
người liên 
quan của 
người nội 
bộ

0300100037-
024, cấp ngày 
14/03/2013 tại 
TP.HCM

C6/27
Phạm
Hùng, xã
Bình Hưng,
huyện Bình
Chánh, 
TP.HCM

Năm 
2021

Nghị quyết số 
03/NQHĐQT 
– CTY của 
HĐQT ngày 
13/02/2017

- Bản hàng hóa: 
10.707.214.080
VND
- Sử dụng dịch 
vụ: 47.215.638 
VND

6.

Chi nhánh 
Tồng

Công ty 
Thương
mại Sài 
Gòn -

TNHH Một
thành viên 

-
Siêu thị Sài 

Gòn

Tổ chức
là người
liên quan
cùa người
nội bộ

0300100037-
004,cấp
ngày
05/12/2006
tại TP. HCM

460 đường
Ba Thảng
Hai,
phường 12,
quận 10,
TP.HCM

Năm 
2021

Nghị quyết số 
03/NQHĐQT 
– CTY của 
HĐQT ngày 
13/02/2017

- Mua hàng hóa: 
7.716.071VND
- Bán hàng hóa: 
19.894.802.485 
VND
- Sử dụng dịch 
vụ: 100.012.320 
VND

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 

Thời 
điểm 
giao 
dịch 
với 

công 
ty 

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

Ghi 
chú

7.

Công ty
Cổ phần
Thương 

mại
Dịch vụ 
Quận 3

Tổ chức là 
người liên 
quan của 
người nội 
bộ

0300100037-
024, cấp ngày 
14/03/2013 tại 
TP.HCM

C6/27
Phạm
Hùng, xã
Bình Hưng,
huyện Bình
Chánh, 
TP.HCM

Năm 
2021

Nghị quyết số 
03/NQHĐQT 
– CTY của 
HĐQT ngày 
13/02/2017

- Mua hàng hóa: 
109.335.394 
VND

8.

Chi nhánh 
Tồng

Công ty 
Thương
mại Sài 
Gòn -
TNHH 

Một
thánh viên 

- Trung 
tâm phân
phối Satra

Tổ chức
là người
liên quan
cùa người
nội bộ

0300100037-
023, cấp ngày: 
09/10/2012
tại TP. HCM

204-206 Lê 
Thánh
Tôn,
phường Bến 
Thành,
quận 1, 
TP.HCM

Năm 
2021

Nghị quyết số 
03/NQHĐQT 
– CTY của 
HĐQT ngày 
13/02/2017

- Mua hàng hoá: 
694.678.625 
VND
- Sử dụng dịch 
vụ: 59.000.000 
VND
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢNLỢI ÍCH 
CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ (TT)

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 

Thời 
điểm 
giao 
dịch 
với 

công 
ty 

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

Ghi 
chú

9.

Chi nhánh 
Tồng

Công ty 
Thương
mại Sài 
Gòn -

TNHH Một
thánh viên 
– Thương 

xá Tax

Tổ chức là 
người liên 
quan của 
người nội 
bộ

0300100037.
003, cấp
ngày: 
05/12/2006
tại TP. HCM

38 Nguyễn
Huệ,
phường
Bến Nghé,
Quận 1, 
TP.HCM

Năm 
2021

Nghị quyết số 
03/NQHĐQT 
– CTY của 
HĐQT ngày 
13/02/2017

- Mua hàng hoá: 
18.000.000 VND
- Bán hàng hoá: 
161.527.296 
VND
- Sử dụng dịch 
vụ: 3.737.388 
VND

10.

Công ty 
Phát triển 

kinh tế 
Duyên Hải 

(CO-
FIDEC)

Tổ chức
là người
liên quan
cùa người
nội bộ

030010003
7-021, cấp
ngày
ngày 
16/01/2012 tại
TP. HCM

Lô C34/I,
đường 2G,
Khu Công
nghiệp
Vĩnh Lộc,
xã Vĩnh
Lộc A,
huyện Bình
Chánh,
TP.HCM

Năm 
2021

Nghị quyết số 
03/NQHĐQT 
– CTY của 
HĐQT ngày 
13/02/2017

- Bán hàng hoá: 
225.803.599 
VND

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 

Thời 
điểm 
giao 
dịch 
với 

công 
ty 

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

Ghi 
chú

11.

Chi nhánh 
Tổng

Công ty 
Thương
mại Sài 
Gòn - 
TNHH

Một thành 
viên -Trung 
tâm thương 
mại Satra 
Củ Chi

Tổ chức là 
người liên 
quan của 
người nội 
bộ

030010003
7-027, cấp 
ngày
31/07/2018
tại TP.HCM

1239 Tỉnh
Lộ 8, ấp
Thạnh An,
xã Trung
An, huyện
Củ Chi, 
TP.HCM

Năm 
2021

Nghị quyết số 
03/NQHĐQT 
– CTY của 
HĐQT ngày 
13/02/2017

- Bán hàng hoá: 
3.768.619.187 
VND
- Sử dụng dịch 
vụ: 25.080.588 
VND

12.

Chi nhánh 
Tồng Công 
ty Thương

mại Sài 
Gòn – 

TNHH Một 
thành viên 
-Trung tâm 
điều hành 

bán lẻ Satra 
Cần Thơ

Tổ chức
là người
liên quan
cùa người
nội bộ

030010003
7-026, 
cấp ngày 
26/12/2016
tại Cần Thơ

90B/3,
đường 3
tháng 2,
phường An
Bình, quận
Ninh Kiều,
Cần Thơ

Năm 
2021

Nghị quyết số 
03/NQHĐQT 
– CTY của 
HĐQT ngày 
13/02/2017

- Mua hàng hoá: 
291.967.630 
VND
- Bán hàng hoá: 
4.180.879.688 
VND
- Sử dụng dịch 
vụ: 13.510.354 
VND 
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ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC 
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng Pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu chí 
nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công 
ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của Công ty một cách 
hiệu quả, từ đó khuyến khích Công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, Công ty luôn tăng 
cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc cử các 
cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị công ty. Từ đó, 
nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng 
lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNHBÁO CÁO TÀI CHÍNH
110

112

113

114

• Bảng cân đối kế toán

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

• Thuyết minh báo cáo tài chính
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TP. Hồ Chí Minh, ngày .. tháng 04 năm 2022

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

BÁO CÁO 
THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN 
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
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