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BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ  

I. Thời gian và địa điểm; 
 

      Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2022, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:  

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút.  

- Địa điểm: tại tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM 

- Hình thức tổ chức và phương thức biểu quyết: Tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử 

II. Thành phần tham dự Đại hội  

 - Các đại biểu cổ đông của Công ty  

 - Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:  

 1. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc 

 2. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc  

 3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc 

 4. Ông Tsunoda Norihisa – Phó Tổng giám đốc 

 5. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.  

III. Tiến hành Đại hội  
 

1. Thủ tục:  
 

 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương:  

 + Tuyên bố lý do  

 + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội  

 + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông 

 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:  

 + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 30 người, đại diện 169.355.974 cổ phần,  

chiếm 84,7019% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt 

đầu đại hội). 

 Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp. 

 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:  

- Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:  

1. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa  

2. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc 

3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc 

- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Hoàng Liêm. 

- Ban Kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương 

 Mời đoàn Chủ tịch, chủ toạ,Ban thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc. 

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 

GPKD/MST: 2000 393 273 

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

ĐT: 0290 3839 391      Fax: 0290 3833 119 

Số:  01BB.ĐHCĐTN22 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------oOo------ 
 

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2022 
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2. Tiến hành Đại hội  
 

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc của Đại 

hội.  

 Đại hội thông qua nhân sự, quy chế, chương trình làm việc, quy chế bầu cử. 
 

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc 

- Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc 

về các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị về những nét nổi 

bật của công ty trong năm 2021, hoạt động và các đánh giá của HĐQT cùng như đề ra kế hoạch định 

hướng cho năm 2022.  

2.2 Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề 

cần biểu quyết còn lại tại đại hội:  

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát; 

- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 

- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 

phân phối lợi nhuận năm 2022; 

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022; 

- Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

- Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2022; 

- Tờ trình điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh; 

- Tờ trình phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu; 

- Tờ trình giảm vốn điều lệ; 

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024  

2.3 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày 
 

 Câu hỏi của cổ đông:  

Câu hỏi 1: Cho biết tình hình hoạt động của công ty năm 2022, khả năng hoàn thành kế hoạch lợi 

nhuận. 

Trả lời: 5 tháng đầu năm nay thì tình hình tương đối thuận lợi. Tuy nhiên 6 tháng cuối năm thì tình 

hình khó khăn do thời tiết mưa nhiều và mưa sớm, chính vì vậy làm cho người nông dân cũng phải 

thu hoạch tôm sớm, hạn chế thả giống, phát sinh nhiều dịch bệnh nên nuôi tôm thành công kém hơn. 

Ngoài ra, tình hình lạm phát cao sẽ khiến thị trường 6 tháng cuối năm sẽ khó khăn. Tuy nhiên, trong 

năm 2022 Minh Phú vẫn nhận thấy có nhiều yếu tố thuận lợi: 

- Vùng nuôi Minh Phú Lộc An: đã hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, cải tiến bộ máy và quy trình cho 

kết quả khả quan. 

- Vùng nuôi Minh Phú Kiên Giang: đang dần hoàn thiện hệ thống nước biển, quyết tâm hoàn thành 

sớm trong tháng 09-2022, tuy nhiên vẫn phụ thuộc vào tiến độ của các thủ tục hành chính. 

- Trại giống Minh Phú Ninh Thuận: đang nâng cấp hệ thống trang trại và dự kiến đầu tháng 7 sẽ đưa 

vào hoạt động, nhờ đó sẽ cung cấp tôm giống cho các vùng nuôi của Minh Phú. 

Câu hỏi 2: Minh Phú tự tin bao nhiêu phần trăm với kế hoạch năm nay? Ước tính kết quả kinh doanh 

sơ bộ của Quý 2.   
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Trả lời: Hội đồng quản trị sau nhiều lần điều chỉnh đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2022. Về kế hoạch doanh thu và sản lượng có thể không hoàn thành tốt, tuy nhiên Hội đồng quản trị 

tự tin có thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. 

Về kết quả kinh doanh sơ bộ quý 2, trong năm tháng đầu năm 2022, Minh Phú đã xuất khẩu 20.342 

tấn về sản lượng, tăng trưởng 8,64% so với cùng kỳ, đạt 266.428.000 USD về giá trị, tăng 25,27% so 

với cùng kỳ. 

Câu hỏi 3: Xin chia sẻ thêm thông tin về các vùng nuôi tôm và khả năng tự chủ nguyên liệu của MPC 

đã đến đâu. 

Trả lời: Các vùng nuôi của Minh Phú hiện tại có quy mô rất lớn, vùng nuôi Minh Phú Lộc An có 

~300ha, vùng nuôi Minh Phú Kiên Giang ~900ha, tổng farm nuôi tôm của Minh Phú có 1.200ha. Tuy 

nhiên, dù Minh Phú có cố gắng gia tăng sản lượng và quy mô vùng nuôi nhưng khả năng tự chủ 

nguyên liệu cũng chỉ khoảng 10%. Từ đó, Minh Phú chủ trương liên kết với các hộ nuôi tôm, giúp đỡ, 

hỗ trợ và tạo điều kiện cho người nuôi tôm nuôi thành công, nuôi tôm với chi phí thấp, từ đó giảm giá 

thành nguyên liệu và  cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của Minh Phú.  

Câu hỏi 4: Công ty tôm giống của Minh Phú có ý định cung cấp giống và bán ra thị trường bên ngoài 

không? 

Trả lời: Trước tiên Minh Phú sẽ cung cấp con giống cho các vùng nuôi của Minh Phú, sau đó sẽ cung 

cấp con giống cho các thị trường bên ngoài. Tuy nhiên, ngoài vùng nuôi của mình, Minh Phú còn có 

rất nhiều hộ nuôi liên kết, với sản lượng lớn như thế Minh Phú chủ trương giúp cho người dân sản 

xuất con giống chất lượng tốt, tỷ lệ sống cao >=90%. Đó là lý do Minh Phú tài trợ cho tỉnh Ninh 

Thuận quy hoạch vùng sản xuất tôm giống công nghệ cao: quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng cấp nước 

mặn và nước ngọt cho vùng nuôi; kết hợp với CSIRO để phát triển nuôi con dời sạch bệnh làm thức 

ăn cho tôm bố mẹ; phát triển nuôi tảo khuê cho nuôi tôm giống và tôm sú; nghiên cứu phát triển gia 

hóa giống tôm sú thích nghi và kháng bệnh phù hợp với môi trường nước tại Việt Nam. 

Câu hỏi 5: Nhà máy Khánh An U Minh tiến độ đầu tư đã đến đâu. Tiềm năng tương lai và thị trường 

đầu ra của nhà máy. 

Trả lời: Tiến độ xây dựng nhà máy Khánh An và nhà máy tẩm bột ở Minh Phú Hậu Giang bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các dự án khởi công chậm hơn so với dự kiến. Đồng thời cuộc chiến 

Nga - Ukraina khiến cho giá vật tư bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giá thầu và mất nhiều 

thời gian đánh giá các đơn vị thầu. Trong đó, tiến độ thi công bị ảnh hưởng nhiều nhất là bởi sự thay 

đổi của chính sách nhà nước, các thủ tục hành chính. 

Câu hỏi 6: Khoảng 3 năm nay luôn xảy ra căng thẳng về vận tải đường biển, Minh Phú có giải pháp 

gì để giảm thiểu rủi ro logistic? 

Trả lời: Chấp nhận và kinh doanh theo thị trường, khó giải quyết được, giá lên thì chúng ta lên, mà 

giá xuống thì chúng ta xuống. Nhưng chúng ta phải điều tiết như thế nào để chúng ta có tàu, có cont 

chở hàng mới là vấn đề cần quan tâm.  

Ngoài ra, hệ thống cảng biển, kho ở Mỹ hiện tại đã quá tải, do đó Minh Phú sẽ thay đổi chiến lược là 

giảm thị phần ở thị trường Mỹ, đẩy mạnh sang các thị trường khác. Ban đầu xuất khẩu vào thị trường 

Mỹ thì tính toán giá là có lời, nhưng đến khi bán được hàng thì chi phí lưu kho, lưu bãi đã ngốn hết. 

Đó là một trong những lý do khiến tỷ trọng ở thị trường Mỹ giảm. 

Câu hỏi 7: Nguyên liệu đầu vào có cung cấp đủ đến cuối năm nay để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu 

không? 
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Trả lời: Hiện tại nguyên liệu về nhà máy Minh Phú rất dồi dào, mỗi nhà máy trên 200 tấn, nhưng 

Minh Phú thiếu công nhân, nên chỉ sản xuất trên số lượng công nhân hiện có dù đơn hàng rất nhiều. 

Để giải quyết, Minh Phú nghiên cứu công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa, giảm 40% công nhân, 

hướng tới robot hóa, đang thử nghiệm cho tốt nhất, tiến tới giảm 90% lao động. 

 Hết thời gian thảo luận. Cổ đông không có ý kiến thêm. 

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau: 

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 61 người, đại diện 177.744.528 cổ phần, chiếm 88,8973% 

tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm biểu quyết).  

- Tổng số tờ phiếu phát ra là: 61 phiếu đại diện 177.744.528 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết). 

- Tổng số tờ phiếu thu về là: 54 phiếu đại diện 177.321.126 cổ phần, chiếm 99,7618% cổ phần có 

quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết). 

- Tổng số tờ phiếu không thu về là: 7 phiếu đại diện 423.402 cổ phần, chiếm 0,2382% cổ phần có 

quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết). 

- Kết quả biểu quyết như sau: 

 

Stt Diễn giải 
Cổ phần tán 

thành 
Tỷ lệ 

Cổ phần 

không tán 

thành 

Tỷ 

lệ 

Cổ phần 

không ý 

kiến 

Tỷ lệ 

1 Báo cáo của Hội đồng quản trị 177.321.126 99,7618% 0 0 0 0 

2 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc 177.321.126 99,7618% 0 0 0 0 

3 Báo cáo của Ban Kiểm Soát 177.321.126 99,7618% 0 0 0 0 

4 
Tờ trình 1:  Phê duyệt các báo cáo tài 

chính đã kiểm toán năm 2021 
177.321.126 99,7618% 0 0 0 0 

5 

Tờ trình 2:  Phê duyệt phương án trích 

lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 

2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2022 

177.321.126 99,7618% 0 0 0 0 

6 
Tờ trình 3:  Phê duyệt kế hoạch kinh 

doanh năm 2022 
177.321.126 99,7618% 0 0 0 0 

7 

Tờ trình 4:  Phê duyệt thù lao, lương 

thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát 

177.321.126 99,7618% 0 0 0 0 

8 

Tờ trình 5:  Phê duyệt công ty kiểm 

toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 

2022 

177.321.126 99,7618% 0 0 0 0 

9 
Tờ trình 6:  Tờ trình điều chỉnh chi tiết 

ngành nghề kinh doanh 
176.878.276 99,5126% 0 0 442.850 0,2491% 

10 Tờ trình 7: Tờ trình giảm vốn điều lệ 177.321.126 99,7618% 0 0 0 0 

11 
Tờ trình 8: Tờ trình phát hành cổ 

phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 
177.321.126 99,7618% 0 0 0 0 

12 

Tờ trình 9: Miễn nhiệm thành viên Hội 

đồng quản trị  và phê duyệt danh sách 

đề cử bầu bổ sung thành viên Hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 

177.321.126 99,7618% 0 0 0 0 
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2.5 Đại hội bầu dồn phiếu để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 61 người, đại diện 177.744.528 cổ phần, chiếm 88,8973% 

tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bầu cử). 

- Tổng số tờ phiếu phát ra là 61 phiếu, đại diện 177.744.528 cổ phần, chiếm 88,8973% cổ phần có 

quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử). 

- Tổng số tờ phiếu bầu cử thu về là: 50 phiếu, đại diện 177.217.546 cổ phần, chiếm 99,7035% cổ 

phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử). 

- Tổng số tờ phiếu không thu về là: 11 phiếu đại diện 526.982 cổ phần, chiếm 0,2965% cổ phần có 

quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử). 

- Kết quả bầu cử như sau: 

 

 

 

 

 

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 thành viên: ông Sasaki Takahiro và ông 

Hamaya Harutoshi. 

2.6 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông  

- Ông Nguyễn Hoàng Liêm đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội. 

- Góp ý của các cổ đông: Không 

- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 99,7584%. 

Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày. 

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại 

biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.  

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 

Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 

 

 Thư ký Đại hội   Chủ tọa Đại hội 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hoàng Liêm Lê Văn Quang 

STT Diễn giải Số phiếu bầu Tỷ lệ 

1 Ông  Sasaki Takahiro 177.539.966 99,8849% 

2 Ông  Hamaya Harutoshi 176.895.126 99,5221% 


