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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông! 

Trong năm 2021, công ty tiếp tục với định hướng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo 

các tiêu chí phát triển bền vững. 

1. Hoạt động của hội đồng quản trị:  

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá kết quả kinh 

doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động và trao đổi về một số nội dung, chuyên đề phục vụ 

công tác quản trị cũng như phê duyệt các đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc. Ngoài ra, Hội đồng quản 

trị còn quyết định một số nội dung khác thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Danh sách các 

Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2021 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 

2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.  

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, đảm bảo 

hiệu quả hoạt động chung của Minh Phú. Các thành viên đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, 

kết quả hoạt động và đóng góp vào việc định hướng phát triển, phương án kinh doanh của Minh Phú 

trong từng thời kỳ.  

 

 

2. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2021. 

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát được thực hiện theo đúng Nghị Quyết đã thông 

qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể: 

- Thù lao của HĐQT:  Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức 

thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 

12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm). 

Stt Thành viên HĐQT 

 

Chức vụ 

 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 

HĐQT 

 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

1 Bà Chu Thị Bình Chủ tịch  04 100% 

2 Ông Lê Văn Quang Thành viên  04 100% 

3 Ông Lê Văn Điệp Thành viên  04 100% 

4 Ông Bùi Anh Dũng Thành viên  04 100% 

5 Ông Nguyễn Nhân Nghĩa Thành viên  04 100% 

6 Ông Phan Thanh Lộc Thành viên  04 100% 

7 Bà Hồ Thu Lê Thành viên  04 100% 

8 Ông Nagoya Yutaka   Thành viên  04 100% 

9 Ông Tsukahara Keiichi Thành viên Tham gia 17/06/2021 02 50% 

10 Ông Osada Tsutomu Thành viên Từ nhiệm 17/06/2021 02 50% 
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- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 

20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 

đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm). 

Tổng mức thù lao, thưởng và phúc lợi năm 2021 đã chi cho HĐQT và BKS là 2.641.115.385 đồng 

(hai tỷ, sáu trăm bốn mươi mốt triệu, một trăm mười lăm nghìn, ba trăm tám mươi lăm đồng). 

STT Nội dung Số tiền 
1 Hội đồng quản trị 2.497.115.385 (đồng) 

2 Ban kiểm soát 144.000.000 (đồng) 

 Tổng cộng 2.637.750.000 (đồng) 

 

3. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Giám Đốc: 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ 

và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Về tổng thể, Ban Tổng giám đốc nắm rõ chiến lược của Hội 

đồng quản trị và có nổ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đề ra.  

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Tập đoàn:  

 Ban Điều hành luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị 

và tổ chức triển khai có hiệu quả trên toàn Tập đoàn. 

 Trên cở sở định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị với các mục tiêu chiến lược quan 

trọng và giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh tới các Công ty thành viên trong toàn Tập đoàn, 

Ban Điều hành đã xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng Công ty 

thành viên, chỉ đạo từng đơn vị/ khối/ phòng/ ban thực hiện. 

 Tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo đầy đủ về tình hình 

sản xuất kinh doanh của công ty, các họat động nổi bật, chủ trương thúc đẩy tăng trưởng, kế 

hoạch hoạt động kinh doanh và báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của Hội đồng quản trị. 

 Ban Điều hành đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp 

luật; 

4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 

Trong năm 2021, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường thủy sản nói riêng đã chịu ảnh hưởng 

nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, Minh Phú còn phải chịu cạnh tranh từ những nước khác, 

đặc biệt là Ấn Độ, Ecuador, Indonesia cùng rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu. 

Chính những nguyên nhân này đã khiến sản lượng xuất khẩu của công ty sụt giảm làm đứt đoạn chuỗi 

cung ứng tôm toàn cầu ảnh hưởng đến các thị trường xuất khẩu, ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch 

sản xuất kinh doanh của Minh Phú.  

Tuy nhiên, với chính sách quản trị rủi ro nghiêm ngặt, rõ ràng và chặt chẽ cùng với chiến lược kinh 

doanh linh hoạt, Minh Phú đã đẩy mạnh tăng trưởng các chỉ tiêu lợi nhuận so với cùng kỳ: 

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 648,74 triệu USD, tăng 9,9% so với năm 2020 

- Sản lượng sản xuất đạt 59.968 tấn, tăng 1,8% so với năm 2020 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 775,36 tỷ đồng, tăng 1,7% so với năm 2020 
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5. Định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2022 
 

Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, Minh Phú 

với tầm nhìn phát triển chuỗi giá trị tôm hướng đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên nền tảng số, 

duy trì Minh Phú là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam và của thế giới, giữ vững thị 

trường xuất khẩu hiện có cũng như không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây 

dựng thương hiệu Minh phú trở thành thương hiệu mạnh.  

Để đạt được kế hoạch đó, Minh phú xác định phải đạt được mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín 

từ khâu lai tạo con giống cho đến khâu xuất khẩu, phân phối tại các thị trường. Minh Phú sẽ triển khai 

các dự án lớn nhằm xây dựng các vùng nuôi tập trung như tôm rừng, tôm quảng canh, tôm siêu thâm 

canh công nghệ cao và tôm lúa theo phương thức liên kết hợp tác với đầy đủ cơ sở hạ tầng cấp, thoát 

nước, dịch vụ kỹ thuật. Trong đó có khu phức hợp chế biến tôm cùng công nghiệp phụ trợ nằm ở gần 

vùng nguyên liệu để nâng cao chất lượng tôm nguyên liệu và giảm chi phí muối ướp, vận chuyển cũng 

như giảm hao hụt sau thu hoạch. Mô hình sản xuất đặc thù và chuyên môn hoá cao, bao gồm tất cả 

các thành phần của chuỗi như nghiên cứu - phát triển con giống, nuôi trồng, chế biến, xử lý phụ phẩm 

và thương mại. Đặc biệt, từng mắt xích sẽ được đồng bộ về công suất để đảm bảo cân bằng cung cầu. 

Song song đó, Minh Phú cũng đã và đang phối hợp với Vụ Khoa Học và Công Nghệ của bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng các Viện nghiên cứu thủy sản để tập trung gia hóa tôm sú giống 

kháng bệnh và thích nghi, năng suất cao, giúp tăng thị phần tôm sú từ 20% hiện nay lên đến 50% và 

cao hơn nữa. 
 

 

 

Minh Phú đã phác thảo kế hoạch về một chuỗi giá trị tôm thông minh xanh sạch, hữu cơ tuần 

hoàn và cân bằng carbon nhằm làm chủ được nguồn nguyên liệu sạch và bền vững đồng thời đẩy 

mạnh năng suất chế biến và giảm giá vốn hàng bán. Chuỗi giá trị tôm này sẽ được triển khai xây 

dựng dưới 5 hình mô hình chính như sau: 

1. Con giống quyết định trên 60% thành công của nuôi tôm. Để có con giống tốt, chất lượng cao, 

Minh Phú đề xuất xây dựng: (1) khu sản xuất tôm Sú và tôm Thẻ chân trắng bố mẹ thích nghi, 

kháng bệnh, lớn nhanh; (2) khu sản xuất tôm giống chất lượng cao, (3) khu sản xuất con dời và tảo 

làm thức ăn cho tôm tại tỉnh Ninh Thuận 

2. Khu phức hợp nuôi Tôm Công nghiệp công nghệ cao, tuần hoàn: kết hợp công nghệ AI và nền 

tảng Blockchain để xây dựng một ứng dụng di động thông minh (Mobile app) để quản lý nuôi 

tôm...; 

3. Khu phức hợp nuôi Tôm Sú Quảng canh tuần hoàn vừa sức tải của môi trường; 

4. Khu phức hợp nuôi Tôm Sú rừng đước hữu cơ, tuần hoàn vừa sức tải của môi trường; 

5. Khu phức hợp nuôi Tôm Sú - Lúa hữu cơ (2 vụ tôm Sú + 1 vụ lúa chung với tôm càng) tuần 

hoàn vừa sức tải của môi trường, tạo ra sản phẩm tôm Sú hữu cơ và tôm càng hữu cơ chất lượng 

cao và luân canh với trồng giống lúa hữu cơ. 

Trong tầm nhìn chiến lược đó, Minh Phú đã từng bước phát triển và ứng dụng công nghệ vào vùng 

nuôi, nhà máy chế biến. Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm thiểu chi phí sản xuất cho cả 

chuỗi giá trị; đồng thời xây dựng được niềm tin để huy động được nguồn vốn đầu tư mạnh cho nuôi 

tôm công nghệ cao. 

TM. Hội đồng quản trị 

                                                                     Lê Văn Quang 


