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1. VIỆT ÚC – “ NÂNG TẦM TÔM VIỆT” 

Với khát vọng “Nâng tầm tôm Việt”, qua gần 20 năm đầu tư và phát triển tại Việt Nam, Tập đoàn Việt - Úc đã xây dựng nhiều 

trang trại sản xuất giống có quy mô lớn ở nhiều tỉnh, thành với công suất 50 tỉ con/năm, đáp ứng 25% thị trường tôm giống cả 

nước. Hiện nay, Tập đoàn đang xây dựng các khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao tại các vùng trọng điểm như Bạc Liêu 

(315 ha), Bình Định (300 ha), Quảng Ninh (300 ha) đặt mục tiêu cung cấp cho thị trường “Con tôm hoàn hảo” đáp ứng cả về chất 

lượng và sản lượng.cùng với đó là nhiều khu nuôi tôm công nghiệp cao. 

Cùng với đó, Tập đoàn Việt - Úc còn chú trọng đến vấn đề truy xuất nguồn gốc từ nguồn tôm bố mẹ, tôm giống; sử dụng công 

nghệ cho ăn tự động và công nghệ lọc nước tuần hoàn. Đồng thời sử dụng công nghệ nhà kính Israel nên hạn chế được tác động 

biến đổi của môi trường xung quanh, kiểm soát được vùng nuôi và dịch bệnh, nhất là nguồn nước sau khi nuôi được xử lý bằng 

tảo, có thể tái sử dụng lại cho những vụ nuôi sau. 

Ngoài ra, để hiện thực hóa khát vọng “Nâng tầm Tôm Việt”, Tập đoàn Việt – Úc đã chủ động chia sẻ kinh nghiệm và các công 

nghệ với bà con nuôi tôm cả nước cũng như với các đối tác chiến lược.  
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2. THÔNG TIN CÔNG TY 

2.1 Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc (“Công ty”, “Tập đoàn Việt Úc”) tiền thân là Công ty TNHH Việt Úc được thành lập theo Giấy 

Chứng Nhận Đầu Tư số 481043000210 được Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 10 tháng 7 năm 2001, kinh 

doanh ngành nghề nuôi trồng thuỷ sản. 

Công ty được chuyển đổi sở hữu từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần theo Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 481033000210 được 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 8 tháng 5 năm 2014, vốn điều lệ của Công ty là 100.800 triệu đồng Việt Nam, tương 

đương 4,8 triệu đô la Mỹ.  

Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc trở thành công ty đại chúng theo văn bản của Ủy Ban Chứng Khoán 

Nhà Nước. 

Các sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của Tập đoàn: 
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2.2 Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi 

Tầm nhìn: Tập đoàn Việt - Úc là Tập đoàn hàng đầu góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành tôm. 

Sứ mệnh: Không ngừng đầu tư vào công nghệ và con người để thực hiện thành công khát vọng “Nâng Tầm Tôm Việt”. 

Triết lý kinh doanh: Theo đuổi và phát triển các giá trị bền vững cho ngành thủy sản trong nguyên tắc kinh doanh. 

Chiến lược phát triển là xây dựng dựa trên sự hòa hợp giữa ý thức trách nhiệm xã hội và quyết tâm cao độ trong việc phát triển các 

sản phẩm bền vững, mang lại lợi ích cho cộng đồng và mang lại lợi nhuận cho người nuôi tôm. 

Giá trị cốt lõi: 

- Chất lượng: Luôn dẫn đầu về chất lượng 

- Dịch vụ: Phục vụ khách hàng và tất cả đối tác một cách tốt nhất 

- Công nghệ: Không ngừng đầu tư vào những công nghệ vượt trội 

- Chính trực: Chính trực trong hành xử và giao tiếp 

- Sáng tạo: Luôn tìm kiếm các giải pháp giải quyết công việc 

- Trách nhiệm: Luôn làm việc hướng đến kết quả cuối cùng. 
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2.3 Các ngành nghề kinh doanh chính 

Tôm giống: 

Tập đoàn Việt Úc là nhà sản xuất tôm giống số 1 tại Việt Nam trong những năm qua với hơn 30% thị phần tôm giống cả nước. Thị 

trường tôm giống tại Việt Nam là một thị trường phân mảnh, không có tính tập trung, trong đó gần 20% thị phần thuộc về các hộ 

sản xuất giống nhỏ quy mô gia đình. Tập đoàn Việt Úc là đơn vị sản xuất tôm giống duy nhất tại Việt Nam có mạng lưới các cơ sở 

trại giống trải dài khắp cả nước với 9 công ty tại các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre, 

Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu. Sản phẩm tôm giống của Tập đoàn Việt Úc luôn đáp ứng các điều kiện địa phương về độ mặn, 

độ pH cũng như nhiệt độ. Danh sách các trại giống và sản lượng tôm post tương ứng: 

STT TRẠI GIỐNG SẢN LƯỢNG (TÔM POST) 

1 Quảng Ninh 3 tỷ/ năm 

2 Nghệ An 2 tỷ/ năm 

3 Bình Định 4-6 tỷ/ năm 

4 Ninh Thuận 2 tỷ/ năm 

5 Bình Thuận 2-4 tỷ/ năm 

6 Bến Tre 3 tỷ/ năm 

7 Sóc Trăng 5 tỷ/ năm 

8 Cà Mau 6 tỷ/ năm 

9 Bạc Liêu 6-12 tỷ/ năm 

Toàn bộ các cơ sở sản xuất của Tập đoàn Việt Úc đều bố trí mặt bằng đồng bộ về các thiết bị phục vụ sản xuất trong nhà. Việc thiết 

lập các cơ sở sản xuất ở nhiều địa điểm khác nhau giúp giảm thiểu tác động của rủi ro. Các khu vực sản xuất nằm ở khu vực tách biệt 

ở mỗi tỉnh với hệ thống lọc nước riêng biệt, khu nhà trại giống độc lập, ao nuôi tách biệt trong mỗi nhà trại giúp bảo đảm và tăng 

cường an toàn sinh học. Việc bố trí cơ sở sản xuất một cách độc lập tạo điều kiện thuận tiện cho việc bảo trì ao nuôi khi cần thiết. 

Chế độ an toàn sinh học là yếu tố then chốt giúp Công ty duy trì tiêu chuẩn không kháng sinh. 
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Tôm thương phẩm: 

Với gần 20 năm kinh nghiệm triển khai trại giống trong nhà, làm việc chặt chẽ với người nông dân cùng sự thành công của chương 

trình tôm bố mẹ, Tập đoàn Việt Úc đã quyết định thực hiện mô hình canh tác nhà kính với mục tiêu giải quyết các vấn đề về kiểm 

soát yếu tố môi trường khi nuôi tôm. Mô hình này đã giúp Tập đoàn Việt Úc giảm thiểu đáng kể rủi ro trong khi vẫn tăng năng suất 

và cho ra tôm thương phẩm với chất lượng ổn định. Tính đến nay, Tập đoàn Việt Úc có tổng cộng ba khu phức hợp sản xuất tôm 

chất lượng cao (“KPHSXTCLC”) và một khu nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao (“KNTSTCCNC” trong nhà kính. Danh sách 

các cơ sở sản xuất tôm thương phẩm của Tập đoàn Việt Úc: 

STT CƠ SỞ SẢN XUẤT DIỆN TÍCH 

1 Khu Phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao Đầm Hà, Quảng Ninh 188 ha 

2 Khu Phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao Phù Mỹ, Bình Định 116 ha 

3 Khu Phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 315 ha 

4 Khu nuôi tôm siêu thâm canh Công nghệ cao trong nhà kính Hòa Bình, Bạc Liêu 50 ha 

Đáng chú ý là mô hình nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh trong nhà kính mang lại các giá trị gia tăng thiết thực như:  

• Truy xuất nguồn gốc, hoàn toàn từ nguồn tôm bố mẹ, tôm giống, thức ăn;  

• Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do quy trình nuôi ứng dụng công nghệ vi sinh, không sử dụng chất kháng sinh giúp xuất 

khẩu vào bất kỳ thị trường khó tính nào nhất;  

• Năng suất cao, ổn định và giảm diện tích đất sử dụng.  
 

Thức ăn thủy sản 

Nhằm tận dụng giá trị cộng hưởng từ cơ sở khách hàng mua tôm giống cũng như mạng lưới phân phối tôm giống, Tập đoàn Việt 

Úc đã đầu tư vào hoạt động sản xuất thức ăn nuôi tôm. Với việc cung cấp nguồn thức ăn ổn định chất lượng cao cho các trang trại 

nuôi tôm, Tập đoàn Việt Úc đã hoàn thành mô hình tích hợp đầy đủ đem lại sản phẩm tôm có thể truy suất nguồn gốc thức ăn.  

Song song đó, Tập đoàn Việt Úc hiện đang sở hữu quyền thương mại độc quyền công nghệ NovacqTM từ CSIRO tại Việt Nam và 

đang hướng tới mục tiêu thay thế toàn bộ thành phần bột cá trong thức ăn thủy sản. Công nghệ NovacqTM có những đặc điểm: 
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- Thành phần có nguồn gốc từ việc thu hoạch vi sinh vật biển sống trên những phế phẩm nông nghiệp như cây mía và trấu, 

nguồn nguyên liệu dồi dào tại Việt Nam; 

- Khi trộn với thức ăn cho tôm sẽ hoạt động như một chất xúc tác trong ruột tôm giúp tiêu hóa tốt hơn, cho phép tôm tăng 

trưởng nhanh hơn khoảng 20%, giúp tôm có khả năng kháng bệnh tốt hơn và khỏe mạnh hơn; 

- Phụ gia thức ăn này đã được CSIRO phát triển trong 10 năm và được thương mại hóa bởi Ridley, một nhà sản xuất thức ăn 

lớn nhất tại Úc; 

- Và hiện bước đầu, Tập đoàn Việt Úc đang dần thay thế từ 10% hàm lượng protein trong bột cá bằng NovacqTM.  

Hiện nay, Tập đoàn Việt Úc đã xây dựng nhà máy chế biến thức ăn tại Bến Tre ứng dụng công nghệ NovacqTM với công suất 50 

nghìn tấn mỗi dây chuyền mỗi năm. 

STT CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG SUẤT 

1 Nhà máy chế biến thức ăn tại Bến Tre 50,000 Tấn/Năm 
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2.4 Địa bàn kinh doanh 

STT TÊN CÔNG TY ĐỊA BÀN VÀ LĨNH VỰC 

1 Công ty TNHH Việt Úc - Quảng Ninh Quảng Ninh – KPHSXTCLC 

2 Công ty TNHH Việt - Úc Nghệ An Nghệ An - Tôm giống 

3 Công ty Cổ phần Việt Úc - Bình Định Bình Định - Tôm giống, tôm bố mẹ 

4 Công ty TNHH - Việt Úc Phù Mỹ Bình Định – KPHSXTCLC 

5 Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc Bình Thuận – Tôm giống, tôm bố mẹ 

6 Công ty TNHH Việt - Úc Ninh Thuận Ninh Thuận - Tôm giống 

7 Công ty TNHH Việt Úc - Phước Dinh Ninh Thuận – Tôm bố mẹ 

8 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước Ninh Thuận – Tôm thương phẩm 

9 Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc - Chi nhánh TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh – Văn phòng 

10 Công ty TNHH Việt Úc Thức Ăn Thủy Sản Bến Tre – Thức ăn thủy sản 

11 Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Úc - Bến Tre Bến Tre – Tôm giống 

12 Công ty TNHH Thủy Sản Việt Úc - Sóc Trăng Sóc Trăng – Tôm giống 

13 Công ty Cổ phần Cá Tra Việt Úc  An Giang – Cá Giống 

14 Công ty Cổ phần Việt - Úc Bạc Liêu Bạc Liêu - Tôm giống 

15 Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu Bạc Liêu – KNTSTCCNC trong nhà kính 

16 Công ty Cổ phần Việt Úc Nhà Mát Bạc Liêu – KPHSXTCLC 

17 Công ty TNHH MTV Việt - Úc Cà Mau Cà Mau - Tôm giống, tôm bố mẹ 
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2.5 Sơ đồ tổ chức 
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Các công ty con, công ty liên kết 

STT CÔNG TY ĐỊA CHỈ GIẤY CNĐKKD 
VỐN ĐIỀU LỆ 

(ĐỒNG) 

% VỐN ĐIỀU 

LỆ TẬP ĐOÀN 

NẮM GIỮ 

NGÀNH NGHỀ 

KINH DOANH 

CHÍNH 

1 
Công ty TNHH Việt - Úc 

Quảng Ninh 

Thôn Phúc Tiến, Xã Tân 

Lập, Huyện Đầm Hà, tỉnh 

Quảng Ninh 

5701806573 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần 

đầu ngày 27/04/2016 

10,000,000,000 100% Nuôi trồng thủy 

sản biển 

2 
Công ty TNHH Việt - Úc Nghệ 

An 

Xã Quỳnh Minh, Huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

27111000062 do UBND tỉnh 

Nghệ An cấp lần đầu ngày 

21/08/2014 

10,000,000,000 100% Sản trồng thủy 

sản nội địa 

3 
Công ty Cổ phần Việt Úc - Bình 

Định 

Thôn Xuân Thạnh Nam, 

Xã Mỹ An, Huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

4100554305 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần 

đầu ngày 13/07/2017, đăng ký 

thay đổi lần 5 ngày 24/01/2017 

30,723,756,128  99,91% Sản xuất giống 

thủy sản (Sản 

xuất tôm giống) 

4 
Công ty TNHH Việt - Úc Phù 

Mỹ 

 

Thôn Hòa Hội Nam, Xã 

Mỹ Thành, Huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

351043000407 do UBND tỉnh 

Bình Định cấp lần đầu ngày 

30/06/2015, đăng ký thay đổi 

lần 1 ngày 22/03/2016 

20,000,000,00 100% Sản xuất giống 

thủy sản (Sản 

xuất tôm giống) 

5 
Công ty TNHH Việt - Úc Ninh 

Thuận 

Thôn Hòa Thạnh, Xã An 

Hải, Huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận 

4310430000903 do UBND tỉnh 

Ninh Thuận cấp lần đầu ngày 

28/10/2009, đăng ký thay đổi 

lần 1 ngày 10/07/2014 

18,000,000,000 100% Sản xuất giống 

thủy sản (Sản 

xuất tôm giống) 

6 
Công ty TNHH Việt - Úc 

Phước Dinh 

Thôn Sơn Hải, Xã Phước 

Dinh, Huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

4500603405 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp lần 

đầu ngày 17/03/2016 

10,000,000,000 100% Nuôi trồng thủy 

sản nội địa 

7 
Công ty TNHH Việt - Úc Ninh 

Phước 

Thôn Tuấn Tú, Xã An Hải, 

Huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận 

431043000229 do UBND tỉnh 

Ninh Thuận cấp lần đầu ngày 

13/12/2014, đăng ký thay đổi 

ngày 03/03/2016 

10,000,000,000 100% Khai thác, nuôi 

trồng thủy sản 
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8 
Công ty TNHH Việt Úc Thức 

ăn Thủy sản 

Lô A12 – A 16 KCN An 

Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện 

Châu Thành, Bến Tre 

552043000063 do UBND tỉnh 

Bến Tre cấp lần đầu ngày 

17/01/2014, đăng ký thay đổi 

lần 1 ngày 12/04/2016 

20,000,000,000 100% Sản xuất thức ăn 

gia súc, gia cầm 

và thủy sản 

9 
Công ty TNHH MTV Việt Úc - 

Bến Tre 

Xã Bảo Thuận, Huyện Ba 

Tri, Tỉnh Bến Tre 

551023000127 do UBND tỉnh 

Bến Tre cấp lần đầu ngày 

16/12/2013, đăng ký thay đổi 

lần 2 ngày 19/08/2014 

10,000,000,000 100% Sản xuất giống 

thủy sản (Sản 

xuất tôm biển) 

10 
Công ty TNHH Thủy sản Việt 

Úc - Sóc Trăng 

Ấp Huỳnh Kỳ, Xã Vĩnh 

Hải, Thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng 

2200732572 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp lần 

đầu ngày 21/04/2017 

10,000,000,000 100% Sản xuất giống 

thủy sản 

11 
Công ty Cổ phần Cá Tra Việt – 

Úc 

Ấp Vĩnh Bường, Xã Vĩnh 

Hòa, Thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang 

1601961031 do Sở KH&ĐT 

tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 

16/01/2015 

5,000,000,000  99,90% Nuôi trồng thủy 

sản nội địa 

12 
Công ty Cổ phần Việt - Úc Bạc 

Liêu 

(có Chi nhánh tại Ấp Vĩnh Lạc, 

Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hòa 

Bình, Tỉnh Bạc Liêu) 

Khóm Nhà Mát, Phường 

Nhà Mát, Tp. Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu 

601043000003 do UBND tỉnh 

Bạc Liêu cấp lần đầu ngày 

07/11/2007, đăng ký thay đổi 

lần thứ 5 ngày 12/03/2015 

38,178,000,000  99,00% Khai thác, nuôi 

trồng thủy sản 

13 
Công ty Cổ phần Việt - Úc Nhà 

Mát 

Ấp Giồng Nhãn, Phường 

Nhà Mát, Tp Bạc Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu 

1900581951 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp lần đầu 

ngày 24/09/2014, đăng ký thay 

đổi lần 1 ngày 12/04/2016 

20,000,000,000 99% Sản xuất giống 

thủy sản (Thẻ 

chân trắng, sú, 

cua và các loại 

giống thủy sản 

khác; sản xuất 

tôm bố mẹ) 

14 
Công ty TNHH MTV Việt Úc 

Cà Mau 

Ấp Đường Kéo, Xã Tân Ân 

Tây, Huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau 

61101000176 do UBND tỉnh Cà 

Mau cấp lần đầu ngày 

16/05/2014 

30,000,000,000 100% Sản xuất giống 

thủy sản 
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2.6 Giới thiệu Hội đồng Quản trị 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu cử và phê chuẩn Hội đồng quản trị như sau: 

- Ông Lương Thanh Văn   : Chủ tịch HĐQT 

- Ông Trần Quốc Tuấn  : Thành viên 

- Ông Lương Văn Sĩ   : Thành viên 

- Ông Pote P.Videt   : Thành viên 

- Ông Bae Seon Han   : Thành viên 

 

Ông Lương Thanh Văn 

Năm sinh: 1963 

Quá trình công tác: từ 2001 đến nay Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Tập đoàn Việt Úc 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT - CTCP Thuỷ sản Việt Úc  

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ sở hữu của Viet Uc Singapore Pte. Ltd và Viet Uc Hong Kong Limited 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có  

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có 
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Ông Lương Phú Sĩ 

Năm sinh: 1970 

Quá trình công tác:  

- Từ ngày 2013 đến nay: Thành viên HĐQT - CTCP Tập đoàn Việt Úc 

- Từ tháng 2001 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Phát triển doanh nghiệp – CTCP Thuỷ Sản Việt Úc 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Phát triển doanh nghiệp – CTCP Thuỷ Sản Việt Úc 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có 

 

Ông Trần Quốc Tuấn 

Năm sinh: 1975 

Quá trình công tác:  

  - Từ ngày 2013 đến nay: Thành viên HĐQT - CTCP Tập đoàn Việt Úc 

  - Từ tháng 2013 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính – CTCP Thuỷ Sản Việt Úc 

  - Từ tháng 2009 đến 2013:Tổng Giám Đốc Công ty CP chứng khoán Thiên Việt 

  - Từ tháng 2006 đến 2009: Trưởng phòng quản lý danh mục Sandelman Partners LLC 
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Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có 
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2.7 Giới thiệu Ban Giám đốc 

Cơ cấu Ban Giám đốc gồm Tổng Giám đốc phụ trách điều hành chung và các Giám đốc phụ trách các bộ phận và công ty thành 

viên. 

HỌ TÊN CHỨC VỤ 

Ông Lương Thanh Văn Tổng Giám Đốc 

Ông Lương Phú Sĩ Phó TGĐ Phát Triển Kinh Doanh 

Ông Trần Quốc Tuấn Phó TGĐ Tài Chính 

2.8 Giới thiệu Ban Kiểm soát 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu cử và phê chuẩn Ban kiểm soát như sau: 

- Ông Lương Kim Thùa   : Trưởng ban 

- Ông Nguyễn Thị Minh Thu : Thành viên 

- Ông Nguyễn Trung Hiếu  : Thành viên 
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3. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

3.1 Tình hình phát triển và kinh doanh trong năm 2020 

Năm 2020 đại dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu tôm trên toàn thế giới, đặc biệt là nhu cầu từ ngành dịch vụ thực phẩm toàn cầu, 

giảm mạnh. Nhu cầu giảm khiến giá tôm nguyên liệu giảm. Người nuôi áp dụng nuôi tôm mật độ thấp kéo theo giá bán tôm nguyên 

liệu thấp kéo dài cho tới Q3/2020. Từ đó nhu cầu về giống tôm cũng bị ảnh hưởng tương ứng. Đặc biệt, từ tháng 04/2020, việc thả 

giống trong ao tại nhiều địa bàn đã bị ngưng, trì hoãn. 

Về thương mại trên toàn thế giới, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các biện pháp giãn cách bắt buộc đã khiến hoạt động của 

ngành kinh doanh ăn uống sụt giảm mạnh, đặc biệt trong Q2/2020 có thời điểm sụt giảm tới 80%, tại các nước châu Âu và Bắc 

Mỹ. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không giảm đáng kể một phần cũng tác động lên sức tiêu thụ tôm giảm. Khoảng thời gian 

cuối năm, nhu cầu nhập khẩu ở 2 thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ đã có dấu hiệu phục hồi và tăng nhanh trở lại. 

Tuy nhiên giá tôm nguyên liệu thấp kéo dài đến thời gian Q3/2020, ảnh hưởng trọng yếu từ giá tôm xuất khẩu của Ecuador, quốc 

gia xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới, bị ảnh hưởng nặng nề khi xuống mức thấp kỷ lục vào giữa Q3/2020 sau lệnh cấm nhập khẩu  

một phần từ Trung Quốc, đã khiến việc thả giống đến muộn trong năm 2020. 

Những nguyên nhân đó ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và lợi nhuận của cả ngành tôm nói chung và cả Tập đoàn Việt Úc nói 

riêng. Mặc dù trong bối cảnh hết sức khó khăn, ban lãnh đạo Tập đoàn Việt Úc đã hết sức cố gắng và có những chỉ đạo kịp thời để 

đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. 

3.2 Hoạt động của Hội Đồng quản trị trong năm 2020 

Quản trị doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc quản lý minh bạch, chính trực và trách nhiệm. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đưa 

ra các chỉ đạo chiến lược cho hoạt động của Tập đoàn. Hội đồng Quản trị tiến hành họp thường xuyên theo yêu cầu từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Các cuộc họp chính thức do Hội đồng Quản trị triệu tập trong năm 2020 như sau: 

STT Ngày Nội dung 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2020 

 

16 
 

1 02/07/2020 Họp định kỳ HĐQT Q1 

2 27/10/2020 Họp định kỳ HĐQT Q2,3 

3 26/01/2021 Họp định kỳ HĐQT Q4 

Ngoài các cuộc họp hàng quý, Hội đồng Quản trị còn tổ chức các cuộc họp bổ sung, họp qua điện thoại, telecom, trao đổi qua thư 

liên lạc, … khi cần thảo luận các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp và các quyết định chiến lược, bao gồm: 

- Kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm; 

- Theo dõi và giám sát việc thực thi chiến lược của Ban Giám đốc; 

- Xem xét và phê duyệt các kế hoạch đầu tư, tăng vốn, mua bán các tài sản có giá trị lớn và kế hoạch mở rộng; 

Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2020: 

STT Ngày Nội dung 

1 05/02/2020 Phê duyệt giao dịch với người có liên quan 

2 07/09/2020 QĐ số 01/2020/QD-HDQT Phê duyệt giao dịch với người có liên quan 

3 16/11/2020 Thông báo trả cổ tức (2017). Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/11/2020 

4 03/01/2021 Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công Ty TNHH Thức Ăn Thuỷ Sản Việt Úc 

5 16/03/2021 Thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 

 

3.3 Định hướng phát triển 

- Trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam với giá trị 1tỷ USD, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 

ngành tôm của Việt Nam. Xây dựng thương hiệu Việt Úc là 1 thương hiệu mạnh quốc gia và thực hiện thành công khát 

vọng “Nâng Tầm Tôm Việt”. 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2020 

 

17 
 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị chuyên nghiệp. 

- Tạo một môi trường làm việc mơ ước cho toàn bộ Cán bộ công nhân viên. 

Mục tiêu phát triển trung và dài hạn 

a. Tập trung hoàn thiện chuỗi giá trị tôm, xây dựng chiến lược phù hợp, thu hút sự tham gia của nhiều thành phần trong chuỗi 

giá trị ngành tôm: 

Tập đoàn chú trọng đầu tư vào nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo và ứng dụng, nghiên cứu và xây dựng các công 

nghệ nuôi tôm công nghệ cao, chương trình chọn giống tôm bố mẹ, và đào tạo kỹ sư thực ngành cũng như công nhân kỹ 

thuật cao, để cung cấp cho vùng nuôi tôm công nghệ cao: 

o Tôm bố mẹ: Tập đoàn Việt - Úc là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đã chủ động được nguồn tôm thẻ chân 

trắng bố mẹ. Với việc ứng dụng các phương pháp hiện đại di truyền số lượng, di truyền phân tử…, hiện tại, Tập đoàn 

đã chọn tạo được giống tôm thẻ chân trắng bố mẹ thế hệ G10 với tốc độ tăng trưởng bình quân tốt hơn thế hệ G0 trên 

60%. Đây là yếu tố hết sức quan trọng để có thể sản xuất nguồn tôm giống chất lượng không chỉ có sức đề kháng cao, 

mà còn thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng địa phương. 

o Sản xuất tôm giống: sử dụng nguồn tôm bố mẹ tự sản xuất có đặc tính di truyền nổi trội: sạch bệnh, lớn nhanh và 

chịu lạnh. Cơ sở sản xuất tôm giống của Tập đoàn Việt - Úc là cơ sở duy nhất đã chính thức được trao Giấy chứng 

nhận là cơ sở sản xuất đạt chuẩn an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) vào năm 2018. 

o Tôm thương phẩm: xây dựng khu phức hợp 

sản xuất tôm chất lượng cao tại Bạc Liêu, 

Bình Định và Quảng Ninh để có thể cung 

cấp được nguồn tôm sạch chất lượng tốt 

nhất. Đặc biệt, khu nuôi tôm siêu thâm canh 

công nghệ cao trong nhà kính được Tập đoàn 

đầu tư xây dựng với công nghệ hiện đại của 

Israel. Bên trong nhà kính, các ao nuôi đều 

được lót bạt dưới đáy, nguồn nước mặn được “Resort” cho tôm thuộc Tập đoàn Việt Úc tại Bạc Liêu tại P. Nhà Mát, Tp. Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu 
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xử lý tiệt trùng bằng một ao lắng với nhiều trang thiết bị tối tân rồi mới đưa vào ao nuôi. Các ao nuôi có trang bị thiết 

bị thu sóng siêu âm Sonar, quạt nước, máy bơm oxy… hoạt động liên tục 24/24 giờ nhằm đảm bảo các điều kiện cần 

thiết cho tôm phát triển. Nhiệt độ ao được giữ ở mức ổn dịnh dưới 310C và chỉ dao động trong khoảng 1,50C từ ngày 

sang đêm... Vì thế công nghệ này được xem là mô hình nuôi thân thiện với môi trường, cho năng suất nuôi cao và có 

thể áp dụng ở nhiều nơi khác nhau. 

o Thức ăn tôm: tập trung vào chương trình nghiên cứu NovacqTM (sử dụng vi sinh vật biển để thay thế bột cá, nên 

thức ăn này gần giống với thức ăn tự nhiên, giúp tôm tăng trưởng trung bình nhanh hơn 25-40% so với thức ăn truyền 

thống); nâng cao tỉ lệ chuyển đổi thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, tạo sản phẩm thay thế cho nguồn bột cá tự nhiên. 

Trong năm 2021, với mục tiêu xây dựng một tập đoàn thủy sản khép kín, Tập đoàn Việt Úc sẽ bắt tay cùng đối tác 

Tập đoàn BioMar của Đan Mạch, một trong những Tập đoàn hàng đầu thế giới về phát triển thức ăn và dịch vụ kỹ 

thuật cho tôm, để cùng hoàn thiện, nâng cao năng lực phát triển thức ăn thủy sản tại Việt Nam, dựa trên các hiểu biết 

sâu rộng và R&D mở rộng của cả 2 bên. 

o Xử lý nước cho nuôi tôm giống: 

tiếp tục ứng dụng công nghệ vượt trội từ 

3 quốc gia hàng đầu trên thế giới gồm 

Đức, Anh và Áo, Tập đoàn Việt Úc tiếp 

tục xây dựng các hệ thống xử lý nước 

với đỉnh cao công nghệ ngành tôm thế 

giới, theo tiêu chuẩn công nghệ lọc cát 

kháng khuẩn, ozone lọc khuẩn, UV diệt 

khuẩn, vận hành hoàn toàn tự động… 

 

 

o Cá tra giống: Tập đoàn Việt Úc đi đầu trong công tác sản xuất cá tra giống công nghệ cao: ngành cá tra đang gặp khó 

khăn do sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu, rào cản kỹ thuật, giá thành sản xuất cá tra nguyên liệu cao, những 

Nhà máy xử lý nước công nghệ cao áp dụng cho sản xuất tôm giống lớn nhất Việt Nam tại 

Việt Úc Bạc Liêu. 
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quy định nghiêm ngặt từ thị trường xuất khẩu… Do vậy, chỉ có ứng dụng công nghệ vào sản xuất thì mới có thể tháo 

gỡ các nút thắt nêu trên và đưa ngành sản xuất cá tra phát triển bền vững. Tập đoàn Việt Úc đã tiên phong trong việc 

ứng dụng công nghệ cao vào quy trình chọn lọc đàn cá tra bố mẹ. Tập đoàn đã chủ động ứng dụng một số công nghệ 

vượt trội như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và vi điện tử…, giúp chọn lựa được những cá thể mang đặc 

tính di truyền ưu tú, vượt trội nhất trong đàn để chọn lọc cá bố mẹ tốt nhất cho những thế hệ tiếp theo. Với hệ thống 

chíp điện tử được gắn trên đàn cá tra bố mẹ đã giúp các cán bộ Tập đoàn theo dõi sự sinh trưởng, phát triển cũng như 

dịch bệnh của nguồn cá tra bố mẹ giống. Công nghệ di truyền phân tử cho phép các kỹ sư so sánh sự đa dạng di truyền 

giữa các giống nhằm nâng cao hiệu quả lựa chọn giống cá tra bố mẹ so với các kỹ thuật truyền thống. Công nghệ này 

cũng cho phép phân tích về sự đồng huyết, cận huyết, nguồn gốc, sự tăng trưởng và phát triển của cá. 

 

b. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin, quản trị:  

Với mục tiêu hoạch định và quản lý thống nhất, minh bạch tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng quan trọng 

cho sự phát triển bền vững của công ty, Tập đoàn đã bắt tay cùng đơn vị đầu ngành Tập đoàn FPT để đầu tư, triển khai và 

dự kiến chính thức go live hệ thống SAP S/4 HANA trong năm 2021. Hệ thống bao gồm các phân hệ tập trung toàn bộ thông 

tin hoạt động kinh doanh, sản xuất, dự án… áp dụng toàn bộ cho Tập đoàn và các công ty thành viên trên toàn quốc.  

Tập đoàn đặt mục tiêu hệ thống SAP ERP sẽ trở thành nền tảng chính trong hoạt động hàng ngày để kiểm soát dòng công 

việc, cung cấp thông tin vận hành liên tục đến nhân viên từng phòng ban và thông tin quản trị đến Ban Lãnh đạo. Trong hoạt 

động kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật, quy trình mua hàng, hoạch định, cấp phát, cung ứng nguyên vật liệu và số liệu kho hay 

bán hàng đều được theo dõi chặt chẽ, quản lý chính xác, xét duyệt nhanh chóng, theo thời gian thực ở tất cả các cơ sở của 

Tập đoàn giúp giảm thời gian cho việc lập kế hoạch cũng như điều phối chuỗi cung ứng.  

Từ đó Tập đoàn có thể cải tiến các quy trình sản xuất, kinh doanh, loại bỏ được các thủ tục thừa, từng bước xây dựng lợi thế 

về vận hành và đưa ra các quyết định kịp thời xuống cấp quản lý trung gian. Đồng thời, với hệ thống báo cáo quản trị Business 

Intelligence - cung cấp bức tranh tổng thể doanh nghiệp theo thời gian thực giúp các quyết định điều hành trở nên chất lượng 

hơn và các rủi ro vận hành được phát hiện nhanh hơn. 
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c. Xây dựng môi trường làm việc gắn kết, sáng tạo và phúc lợi tốt cho toàn thể cán bộ công nhân viên 

Tại Việt Úc, chúng tôi luôn tạo điều kiện phát triển cho người lao động từ chính sách lương thưởng, đạo đức, quy tắc ứng 

xử trong kinh doanh cho đến cơ hội nghề nghiệp bình đẳng. Tập đoàn cũng thấu hiểu được rằng người lao động sẽ làm việc 

hiệu quả hơn và có động lực hơn khi cân bằng được cuộc sống và công việc hàng ngày. Vì vậy, Tập đoàn luôn chú trọng xây 

dựng một môi trường làm việc gắn kết, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Chính sách lương, thưởng, chính 

sách trợ cấp/phúc lợi, bảo hiểm sức khỏe,… Cổ phiếu thưởng cho nhân viên ESOP (Emloyee Stock Options Plan) được Tập 

Đoàn Việt Úc áp dụng với mong muốn phát triển hệ thống nhân viên ngày càng lớn mạnh và giữ chân nhân tài, cùng đồng 

hành với Tập đoàn lâu dài. 

Ngoài ra, Tập đoàn thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo và phát triển cho cộng sự từ nhân viên đến cấp quản lý, 

với hình thức đào tạo trực tiếp nội bộ hoặc đào tạo bên ngoài bao gồm: Kỹ năng chuyên môn và kỹ thuật, Kỹ năng mềm, Kỹ 

năng quản lý. 

Rủi ro trong hoạt động kinh doanh 

a. Rủi ro tăng trưởng kinh tế 

Rủi ro kinh tế là rủi ro mà những biến động của các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái, … có khả năng 

gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của Tập đoàn Việt Úc. Mục đích của việc quản lý rủi ro kinh tế là kiểm soát 

các rủi ro này trong giới hạn có thể chấp nhận được, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận thu được. Trong năm 2020, ảnh hưởng 

to lớn từ đại dịch Covid-19 khiến kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn gặp nhiều thách thức, khó khăn. Ngoài ra, cuộc chiến 

tranh thương mại Mỹ - Trung cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xuất khẩu thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Tuy nhiên, ban lãnh đạo của Tập đoàn vẫn nhận định tiềm năng to lớn của ngành tôm khi Việt Nam đã gia nhập nhiều hiệp 

định thương mại lớn, đặc biệt là hiệp định CPTPP và EVFTA, mà ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có nhiều lợi thế và 

cơ hội xuất khẩu. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), mục tiêu phấn đấu kim ngạch xuất khẩu 

thủy sản năm 2021 đạt 8,8 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2020, trong đó tôm đóng góp 4.4 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2020. 

b. Rủi ro đặc thù ngành: rủi ro về dịch bệnh, ô nhiễm môi trường  

Dịch bệnh Tôm: 
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Những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó dự báo, có xu hướng tiêu cực, gây ra nhiều thiệt hại 

cho các diện tích nuôi trồng tôm; nguồn nước trên thượng nguồn có nguy cơ bị ô nhiễm do tình trạng phá rừng xây đập thủy 

điện, nên khi lũ đổ về thì không đủ để cuốn trôi các chất thải trong ao tôm, các chất bảo vệ thực vật, vì thế tạo điều kiện cho 

mầm bệnh sinh sôi nảy nở, từ đó gây nên dịch bệnh cho các ao tôm đang nuôi trồng. Gây thiệt hại lớn về nguồn nguyên liệu, 

cũng như chất lượng của nguồn nguyên liệu khai thác được. Trước thực trạng đó, Thuỷ sản Việt Úc đã áp dụng khoa học 

công nghệ để khắc phục suy thoái đất và nước như: 

o Cải tạo đáy ao bằng cách thay đổi loài nuôi. 

o Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. 

o Hạn chế sử dụng thuốc, hoá chất và đúng quy định. 

o Sử dụng kỹ thuật quan trắc môi trường nước để theo dõi chất lượng nguồn nước.  

Tập đoàn Việt Úc – với đặc thù là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất nuôi tôm – dù đã nỗ lực trong việc hạn chế các tác 

động của yếu tố ô nhiễm môi tường để đưa ra những sản phẩm chất lượng nhất cho thị trường thì cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, 

cũng như không thể chống lại những tác động của tự nhiên. 

Dịch bệnh người: 

Trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các bệnh lây nhiễm khác, Tập đoàn Việt Úc thực hiện việc kiểm soát sự lây 

lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe cho cộng sự Việt Úc, khách hàng và xã hội. 

Tập đoàn luôn có các hành động quyết liệt để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: 

o Dừng các hoạt động, hội họp tập trung trên 10 người trong 1 phòng  

o Dừng các hoạt động văn hóa, thể thao tập thể tại công ty  

o Cộng sự không ra khỏi công ty trong giờ làm việc nếu không có việc thật sự cần thiết 

o Nghiêm cấm việc tụ tập quá 03 người ở các địa điểm như căn tin, các trại sản xuất để uống trà, cà phê… 

o Bắt buộc mang khẩu trang tại nơi công cộng và nơi làm việc 

o Đảm bảo cự ly an toàn tối thiểu 2m khi tiếp xúc để tránh nguy cơ virus lây lan. 

o Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng 

cao sức khỏe 
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o Mở tất cả các cửa sổ để sử dụng khí tự nhiên. Nếu phải sử dụng máy lạnh, nhiệt độ tối thiểu là 27 độ C.  

o Thường xuyên vệ sinh nơi ở khu tập thể, nơi làm việc, bàn ghế và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn 

o Không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật 

c. Rủi ro pháp luật 

Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Việt Úc chịu sự chi phối bởi hệ thống pháp luật Việt Nam và những chính sách có liên 

quan, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các quy định về bảo vệ môi 

trường và an toàn lao động… Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, từng bước 

mở rộng và hội nhập với thị trường thế giới, đặc biệt là Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại mở ra nhiều cơ hội 

cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, cũng như Công ty trong ngành sản xuất thủy sản nói riêng. Chính vì thế, để tạo 

những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong nước thì hệ thống pháp luật Việt Nam đang ngày một hoàn thiện 

hơn với những cơ chế chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch. Tập đoàn Việt Úc luôn luôn cập nhập các thay đổi, bổ sung mới nhất từ 

hệ thống pháp luật, để tuân thủ và vận dụng tốt nhất trong ngành nghề hoạt động kinh doanh của mình. 

d. Rủi ro khác 

Ngoài những rủi ro nêu trên thì Công ty cũng phải gánh chịu một số rủi ro bất khả kháng như là thiên tai, hỏa hoạn, .. gây 

thiệt hại lớn về người và của. Chính vì thế, Công ty cần có những biện pháp chủ động trong việc phòng ngừa các rủi ro này 

bằng các hợp đồng bảo hiểm về tài sản cũng như con người để hạn chế thấp nhất những tổn thất có thể xảy ra. 
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4. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

4.1 Tóm tắt Kết quả Hoạt động Kinh doanh 

Tình hình sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn Việt Úc đã đạt được nhiều thành tựu trong các năm qua, đặc biệt trong năm 2019, 

sản lượng bán đã đạt mức cao nhất trong lịch sử hình thành. Tuy nhiên, năm 2020 với ảnh hưởng to lớn của đại dịch Covid-19, Tập 

đoàn cố gắng hết sức để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập cho người lao động đồng thời vẫn kiểm soát tốt chi phí, 

tiếp tục triển khai, thực hiện đầu tư các dự án theo kế hoạch đã đề ra.   

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 2017 2018 2019 2020 2020 KẾ 

HOẠCH 

2020 THỰC HIỆN SO 

VỚI KẾ HOẠCH 

1 Doanh thu  Triệu đồng 1,280,775 1,424,208  1,655,637  1,555,018 2,297,173 47.7% 

2 Giảm trừ doanh thu  Triệu đồng (125,029) (124,457) (121,705) (103,429)   

3 Doanh thu thuần Triệu đồng 1,155,746 1,299,751 1,533,932 1,451,589   

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 455,586 478,355 492,030 308,577 435,708 41.2% 

- Tình hình tài chính 

CHỈ TIÊU ĐVT @31/12/2018 @31/12/2019 @31/12/2020 % TĂNG GIẢM 

Tổng Tài sản Triệu đồng 1,675,134 2,126,320 2,334,328 9.8% 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 550,030 652,603 602,489 -7.7% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 1,125,104 1,473,717 1,731,838 17.5% 

Nợ phải trả Triệu đồng 157,863 219,090 170,033 -22.4% 

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 145,132 204,089 160,369 -21.4% 

Nợ dài hạn Triệu đồng 12,731 15,001 9,664 -35.6% 

Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 1,517,271 1,907,230 2,164,294 13.5% 
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- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 2018 2019 2020 GHI CHÚ 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

 

 

3.79 

2.79 

 

 

3.20 

2.09 

 

 

3.76 

2.15 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  

 

0.09 

0.10 

 

0.10 

0.11 

 

0.07 

0.08 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 

2.50 

0.78 

 

2.70 

0.72 

 

2.78 

0.70 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần  

 

37% 

32% 

29% 

39% 

 

32% 

26% 

23% 

33% 

 

20% 

14% 

13% 

23% 

 

 

4.2 Kế hoạch năm 2021 

STT CHỈ TIÊU ĐVTÍNH THỰC HIỆN 2020 KẾ HOẠCH 2021 

1 Doanh thu hợp nhất Tỷ đồng 1,555,018 2,297,173 

2 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trước thưởng Tỷ đồng 308,577 435,708 
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5. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

5.1 Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm: 

STT Họ và tên Chức vụ Số lần dự họp Tỷ lệ dự họp Lý do không tham dự 

1 Lương Kim Thùa Trưởng Ban kiểm soát 4 100%  

2 Nguyễn Thị Minh Thu Thành viên Ban kiểm soát 4 100%  

3 Nguyễn Trung Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 4 100%  

 

5.2 Báo cáo và đánh giá của Ban kiểm soát 

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 

- Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

- Tham dự các cuộc họp hàng quý và đột xuất của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Lập kế hoạch và định hướng các hoạt động của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ; 

- Xem xét các quy trình kiểm soát nội bộ của các phòng ban chủ chốt, đề xuất cải thiện các điểm yếu trong quy trình; 

- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của các công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính tại công ty; 

- Xem xét báo cáo, các vấn đề phát sinh từ công ty kiểm toán độc lập và rà soát các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm. 

Phối hợp hoạt động với hội đồng quản trị, ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác 

- Góp ý với các vấn đề được đưa ra trong các buổi họp với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc; 

- Góp ý với các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm toán nội bộ tại các phòng ban; 

- Góp ý hướng xử lý các vấn đề phát sinh trong báo cáo của kiểm toán độc lập, phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hội 

đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong giám sát và nâng cao hiệu quả các hoạt động tại Tập đoàn. 
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- Tham gia đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện hiệu quả, cẩn trọng, 

và phù hợp với các chiến lược, mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra cũng như tuân thủ các quy định liên quan của pháp 

luật. 

Hoạt động khác của Ban kiểm soát 

- Hỗ trợ các phòng ban xây dựng và ban hành Quy chế Tài chính và cập nhật các quy trình hoạt động; 

- Phân tích, đánh giá hiệu quả bán hàng, kiểm soát giá thành nguyên liệu, định mức và giá thành sản xuất; Tham gia chứng 

kiến kiểm kê; Tư vấn cho hội đồng quản trị các tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán; thông báo cho Hội đồng Quản trị các 

thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đơn vị kiểm toán độc lập trong kỳ trình Đại hội đồng cổ đông gần 

nhất. 
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6. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU  

Cổ phần tại ngày 31/12/2020 

Số lượng cổ phiếu đã đăng ký:   10,346,372 

Số lượng cổ phiếu đã phát hành:  10,346,372 

Số lượng cổ phiếu đã mua lại:          (1,459) 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  10,345,222 

 

Cơ cấu cổ đông, theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2020 

Tên cổ đông Số lượng cổ phiếu % 

Viet Uc Singapore Pte. Ltd. 5,751,648 55.59 

Viet Uc Hong Kong Limited 1,178,352 13.52 

Lotus Asia Investments Limited 784,707 11.39 

Ông Lương Thanh Văn 1,398,985 7.58 

STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund 501,897 4.85 

STIC Private Equity Fund III L.P 428,894 4.15 

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P 73,003 0.71 

Công nhân viên 228,886 2.21 

Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành 10,346,372 100.00 
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Diễn giải Vốn góp của chủ sở hữu 

 (đvt: đồng) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 103,463,720,000 

Vốn tăng trong năm do phát hành cổ phiếu ESOP (*)  

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 103,463,720,000 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Diễn giải Cổ phiếu quỹ (đvt: đồng) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 (202,881,589) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 (205,971,589) 
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7. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 

Trong hoạt động nuôi trồng thủy sản, Tập đoàn Việt Úc đề ra quy trình nuôi đúng kỹ thuật. Nhất là trong nuôi tôm thẻ chân trắng, 

do môi trường nuôi ngày càng xuống cấp, dịch bệnh xuất hiện nhiều, do đó Tập đoàn luôn quan tâm quản lý tốt môi trường nuôi, 

kết hợp áp dụng công nghệ vi sinh đúng phương pháp để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Với quy trình này giảm thiểu một 

lượng lớn các chất dinh dưỡng trong thức ăn tôm không được hấp thụ vào cơ thể, giảm nguồn gây ô nhiễm chính cho môi trường. 

Hệ thống xử lý: Tập đoàn đã và tiếp tục đầu tư hệ thống xử lý nước thải ao nuôi trước khi xả ra môi trường. Bùn thải trong nuôi 

trồng thủy sản phải có khu chứa riêng trong trại nuôi, có phương án xử lý phù hợp như: Bồi đắp nền trại, tôn cao bờ đê, san lấp mặt 

bằng... Tránh tình trạng bơm bùn thải trực tiếp ra các kênh rạch, dẫn đến tình trạng ô nhiễm hữu cơ, để lại dư lượng hóa chất trong 

đất, nước và gây ra tình trạng bồi lắng các kênh rạch trong vùng nuôi. 

Dùng chế phẩm sinh học: vi sinh vật nói chung và vi khuẩn nói riêng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình luân chuyển vật 

chất như phân hủy các chất hữu cơ, chuyển đổi các hợp chất vô cơ từ dạng này sang dạng khác. Do đó, cần đưa các vi sinh vật có 

lợi như vi khuẩn, men vi sinh vào trong ao nuôi giúp phân giải lượng lớn thức ăn dư thừa cũng như các chất thải trong quá trình 

nuôi. Trên thực tế, có rất nhiều chế phẩm sinh học đã và đang được sử dụng hiệu quả trong nuôi tôm nước lợ ở Việt Nam.  

Các nhà máy của Tập đoàn Việt Úc đều được trang bị các dây chuyền công nghệ hiện đại được nhập trực tiếp từ các nước như: 

Isarel, Đức, Đan Mạch… với tiêu chí tạo ra sản phẩm chất lượng cao, tiêu thụ điện năng thấp. Bên cạnh đó, Tập đoàn đang dần 

thay thế toàn bộ qui trình sản xuất theo phương pháp thủ công trước đây (đóng post bằng tay) bằng qui trình sản xuất bán tự động 

dạng băng tải đóng gói tự động, với qui trình sản xuất này ngoài việc nâng cao năng suất làm việc, điều kiện làm việc được cải 

thiện tốt hơn rất nhiều so với trước đây. 

Với cộng đồng, Tập đoàn Viêt Úc thường xuyên có các hoạt động chia sẻ trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động từ thiện, 

đóng góp, hỗ trợ các gia đình chính sách gặp khó khăn, đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt... 
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Với cán bộ công nhân viên: 

Ổn định và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên là chính sách được ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Việt Úc. Ngoài việc xây 

dựng một môi trường làm việc gắn kết, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động cùng các chính sách lương, thưởng, chính 

sách trợ cấp/phúc lợi, bảo hiểm sức khỏe, cổ phiếu thưởng ESOP, … Tập đoàn Việt Úc còn thường xuyên tổ chức các hoạt động 

như: Tổ chức các hoạt động tập thể, các tour du lịch dành cho cán bộ công nhân viên; Định kỳ hằng năm, Công ty tổ chức khám 

sức khỏe tổng quát cho cán bộ công nhận viên, cũng như tổ chức các buổi hướng dẫn bảo vệ an toàn sức khỏe; Công tác tổ chức 

đào tạo, tập huấn để nâng cao tay nghề, kỹ năng của cán bộ công nhân viên được tổ chức thường xuyên; Tặng quà cho con em cán 

bộ công nhân viên có thành tích học tập xuất sắc; Tặng quà tết, quà 8/3, 20/10 cho cán bộ công nhân viên. 

Số lượng cán bộ, nhân viên và cơ cấu nhân sự. 

Theo trình độ học vấn  2,015  100,00% 

▪ Thạc sỹ  13  0.65% 

▪ Đại học  523  25.96% 

▪ Cao đẳng  137  6.80% 

▪ Trung cấp  153  7.59% 

▪ Khác  1,191  59.11% 

Theo loại hợp đồng lao động  2,015  100.00% 

▪ Hợp đồng không xác định thời hạn  12  0.60% 

▪ Hợp đồng có xác định thời hạn  1,866  92.61% 

▪ Thời vụ, thử việc  137  6.80% 

Nguồn: Tập đoàn Việt Úc 
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8. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán: Xem Báo cáo Tài chính đã được đăng trên trang của Ủy Ban Chứng Khoán 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Xem Báo cáo Tài chính đã được đăng trên trang của Ủy Ban Chứng Khoán 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

LƯƠNG THANH VĂN 
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