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I.  TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

1. Giới thiệu chung  

Tên doanh nghiệp  : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH  

Tên tiếng Anh  : QUANG NINH MINERAL WATER CORPORATION  

Tên viết tắt  : QNWCORP 

Trụ sở chính  : Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh  

Điện thoại   : 033 3844196  

Fax   : 033 3847311   

Email   : nuockhoangquangninh@yahoo.com.vn 

Website   : http://nuockhoangquangninh.com.vn/ 

Giấy đăng ký kinh doanh : Số 5700379618 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp 

lần đầu ngày 01/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 

25/12/2015 

Người đại diện pháp luật : Nguyễn Thiều Nam – Chủ tịch hội đồng quản trị  

Vốn điều lệ  : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) 

Logo   :  

Ngành nghề kinh doanh chính theo điều lệ Công ty:  

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp  

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Bán buôn đồ uống 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

- Công ty TNHH Một thành viên Nước khoáng và TMDV Quảng Ninh trước khi cổ phần hóa 

là doanh nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý với ngành nghề kinh doanh chính là 

http://nuockhoangquangninh.com.vn/
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Khai thác, sản xuất, kinh doanh các loại nước khoáng thiên nhiên, nước giải khát, nước sinh 

hoạt.  

- Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Nước khoáng Quảng Ninh, được thành lập ngày 

17/7/1989 theo Quyết định số 381/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh và trực thuộc Tỉnh 

ủy Quảng Ninh quản lý. 

- Năm 1993, Xí nghiệp nước khoáng Quảng Ninh được sáp nhập vào Công ty Duyên Hải 

Quảng Ninh theo quyết định số 1396/QĐ-UB ngày 15/7/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh và trở thành một đơn vị thành viên của Công ty Duyên Hải Quảng Ninh trực 

thuộc Văn Phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý. 

- Năm 2002, Xí nghiệp nước khoáng Quảng Ninh được tách ra và đổi tên thành Công ty Nước 

khoáng Quảng Ninh theo quyết định số 463/QĐ-UB ngày 28/1/2002 và trực thuộc Tỉnh ủy 

Quảng Ninh quản lý. 

- Năm 2004 Công ty chuyển đổi thành; Công ty TNHH 1 TV nước khoáng và TMDV Quảng 

Ninh theo quyết định số 2492/QĐ-UB ngày 26/7/2004 và trực thuộc văn phòng Tỉnh ủy 

Quảng Ninh quản lý. 

- Năm 2006 Công ty TNHH một thành viên nước khoáng Quảng Ninh được đổi tên thành 

Công ty TNHH một thành viên nước khoáng và Thương mại Dịch vụ Quảng Ninh theo quyết 

định số 32 – QĐ/VPTU ngày 10/01/2006 của Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Ninh cho đến nay. 

- Ngày 19/10/2015, Tỉnh ủy Quảng Ninh phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty 

TNHH một thành viên Nước khoáng và Thương mại, Dịch vụ Quảng Ninh thành công ty cổ 

phần tại Quyết định số 03-QĐ-TU. Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 đồng (Tám 

mươi tỷ đồng).  

- Ngày 22/12/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ 

phần Nước khoáng Quảng Ninh và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần 

theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700379618 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/12/2015.  

- Kể từ thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (25/12/2015) cho đến nay, Công ty 

không có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu, mức Vốn điều lệ được giữ nguyên là 

80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng). 
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3. Cơ cấu tổ chức Công ty  

Hình 1: Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 
 

 Đại hội đồng cổ đông:  

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty cổ phần.  

 Hội đồng quản trị:  

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông. 

 Ban kiểm soát:  

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi 

hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty. 

 Ban Tổng giám đốc:  

Ban Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty và chịu 

trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm 

vụ được giao. 

 Phòng Kinh doanh  

Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc Công ty trong lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, mở rộng 

thị trường tiêu thụ hàng hóa, mua bán cung ứng vật tư, nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu sản xuất 

kinh doanh.  

Hội đồng quản trị 

Ban Tổng Giám đốc  

Ban kiểm soát  

 

Phòng 

Kinh 

doanh   

Phòng 

Tổ 

chức 

Hành 

chính  

Phòng 

Tài 

chính 

Kế toán  

Phòng 

Kỹ 

thuật 

Chất 

lƣợng   

Phân 

xƣờng 

Quang 

Hanh  

 

Phân 

xƣởng 

Suối 

Mơ 

 

   

Đại hội đồng cổ đông  
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 Phòng Tổ chức Hành chính 

Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý sử dụng lao động, tiền 

lương và công tác văn thư hành chính.  

 Phòng Tài chính Kế toán  

Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện công tác kế toán, thống kê, 

kiểm toán và thanh quyết toán nội bộ.  

 Phòng Kỹ thuật Chất lƣợng  

Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc Công ty về quản lý và điều hành công tác chất lượng sản 

phẩm.  

 Phân xƣởng Quang Hanh, Phân xƣởng Suối Mơ  

Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, đảm bảo 

an toàn lao động, chất lượng sản phẩm.  

4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

Hình 2: Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hội đồng quản trị: Gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và 5 ủy viên  

 Ông Nguyễn Thiều Nam  Chủ tịch 

Hội đồng quản trị 

Tổng Giám đốc 

Ban kiểm soát  

 

Phó Tổng giám đốc 

Kinh doanh  
Phó Tổng giám đốc  

Đại hội đồng cổ đông  

Các phòng ban   
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 Ông Đặng Quốc Bình   Thành viên  

 Ông Đàm Sơn    Thành Viên  

 Ông Trần Phương Bắc   Thành viên 

 Ông Phạm Văn Phước   Thành viên 

 Ông Phạm Đình Toại    Thành viên 

 

 Ban kiểm soát:  

Là cơ quan do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, 

hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, Báo cáo Tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động 

độc lập với Hội đồng quản trị và Bộ máy quản lý. Danh sách Ban kiểm soát gồm có: 

 Bà Phạm Thị Thùy Dương  Trưởng ban 

 Bà Nguyễn Thị Tuyết   Thành viên 

 Bà Đỗ Thị Hoàng Yến  Thành viên 

 Ban điều hành:  

 Ông Đàm Sơn    Tổng giám đốc 

 Ông Nguyễn Hữu Chính  Phó Tổng giám đốc  

 Ông Đỗ Quốc Bình    Phó Tổng giám đốc  

 Bà Phạm Thị Thu Hương   Kế toán trưởng 

5.  Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông 

sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 

 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty 

Bảng: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty tính đến ngày 

31/03/2016 

STT Tên cổ đông Địa chỉ/Trụ sở Số CP nắm giữ Tỷ lệ 

01 
Công ty TNHH MTV 

Masan Beverage  

Tầng 12, tòa nhà Kumho 

Asiana Plaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

5.200.000 65% 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ/Trụ sở Số CP nắm giữ Tỷ lệ 

02 Tỉnh ủy Quảng Ninh  

Số 73 Nguyễn Văn Cừ - 

Hồng Hà - Hạ Long - Quảng 

Ninh 

1.152.900 14,4% 

Tổng cộng 6.352.900 79,4% 

Nguồn: CTCP Nước khoáng Quảng Ninh  

 Cổ đông sáng lập: Không có  

Quy định hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập: Không có.  

 Cơ cấu cổ đông 

Bảng: Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/03/2016 

STT Loại cổ đông Số lƣợng Số cổ phần nắm giữ 
% Tỷ lệ sở hữu/ 

Vốn điều lệ 

I 
Cổ đông trong 

nƣớc 
524 8.000.000 100% 

1 Cá nhân 521 1.519.100 19% 

2 Tổ chức 3 6.480.900 81% 

II 
Cổ đông nƣớc 

ngoài 
0 0 0% 

1 Cá nhân 0 0 0% 

2 Tổ chức 0 0 0% 

 Tổng cộng 524 8.000.000 100% 

Nguồn: CTCP Nước khoáng Quảng Ninh  

 

6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty 

mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những 

công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng 

 Công ty mẹ của Công ty đại chúng: Không có.   

 Công ty con của Công ty đại chúng: Không có.  

 Công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: 

Không có.  

 Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty: Công ty TNHH 

MTV Masan Beverage.   
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7. Hoạt động kinh doanh 

7.1. Sản phẩm, dịch vụ chính 

 

TT Loại sản phẩm Mô tả/Đặc điểm 

I Nƣớc khoáng thiên nhiên Quang Hanh 

1 Nước khoáng Quang Hanh – 

Chai thủy tinh 500ml  

 

Công nghệ sản xuất: Theo công nghệ tiên tiến của Mỹ. 

Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 

:2008 và HACCP 2003 

  

Sản phẩm của Công ty đã đạt: 

Huy chương vàng Hội chợ Quốc tế về Thực Phẩm và đồ 

uống VN – 2003.  

Chứng nhận sản phẩm đạt danh hiệu: Nhãn hiệu cạnh 

tranh Quốc gia năm 2006, Thương hiệu có uy tín tên thị 

trường và nhiều năm liên tục được công nhận là Hàng việt 

Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn 

  

Bao gói: 

Sản phẩm nước Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh 

được đóng bằng các loại bao bì: 

Loại chai thuỷ tinh 500ml: 22 chai/két gỗ và 20 chai/két 

nhựa. 

Loại chai thuỷ tinh 330ml: 28 chai/két gỗ và 24chai/két 

nhựa. 

Loại chai nhựa 500ml 500ml: 24chai/Hộp và 20chai/Hộp. 

Loại Faith và Blizka 355ml: 24chai/Hộp 

 
 

5    Nước khoáng Quang Hanh – Blizka vị Mơ muối 

2 Nước khoáng Quang Hanh – 

Chai thủy tinh 330ml  

 

3 Nước khoáng Quang Hanh – 

Chai nhựa 500ml  

 

4 

 

Nước khoáng Quang Hanh – 

Faith vị Chanh muối 
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II Nƣớc khoáng thiên nhiên Suối 

Mơ 

 

1 Nước khoáng Suối Mơ - Chai 

330ml 

 

Công nghệ sản xuất: 

Theo công nghệ tiên tiến của Mỹ 

Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế  ISO 9001 

: 2008 và HACCP - CODE 2003 

  

Sản phẩm đã đƣợc công nhận: 

Huy chương vàng Hội chợ Quốc tế về Thực Phẩm và đồ 

uống VN – 2003. 

Chứng nhận sản phẩm  đạt danh hiệu : Nhãn hiệu cạnh 

tranh Quốc gia năm 2006, Thương hiệu có uy tín tên thị 

trường và nhiều năm liên tục được công nhận là Hàng việt 

Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn 

  

Chủng loại sản phẩm - bao gói: 

Loại chai nhựa  1.500ml: 12 chai/hộp 

Loại chai nhựa  500ml: 24 chai/hộp 

Loại chai nhựa  330ml: 35 chai/hộp 

Loại bình 2 gallon: Tương đương 7,56 lít . Có vòi rót, rất 

tiện lợi cho các chuyến du lịch, trong bệnh viện. 

Loại bình 5 gallon:  Tương đương 18,9 lít . Gồm loại có 

van mở rất tiện lợi để dùng cho gia đình và loại không có 

vòi rót dùng cho máy nóng lạnh chuyên dùng. 

 

Ngoài ra Công ty còn cung cấp nƣớc đƣợc đựng bằng 

Téc chuyên dụng cho trƣờng học, khu công nghiệp và 

nƣớc sinh hoạt cung cấp cho các khách sạn 

 

 

 

 

5     Nước khoáng Suối Mơ - Bình 5GL 

  

2 Nước khoáng Suối Mơ - Chai 

500ml 

 

3 Nước khoáng Suối Mơ - Chai 

1.500 ml  

 

4 Nước khoáng Suối Mơ - Bình 

2GL 



CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHOÁNG QUẢNG NINH    

 

  
12 

 

  

 
 

7.2.  Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ  

Sản phẩm sản xuất chính hiện nay của Công ty bao gồm: dòng sản phẩm khoáng mặn – Nước 

khoáng thiên nhiên Quang Hanh, dòng sản phẩm nước khoáng có hàm lượng khoáng thấp – 

Nước khoáng thiên nhiên Suối Mơ.  

Sản phẩm truyền thống của Công ty là nước khoáng mặn thiên nhiên nhãn hiệu Quang Hanh bao 

gồm 05 loại sản phẩm, và nước khoáng thiên nhiên nhãn hiệu Suối Mơ cũng gồm 05 loại sản 

phẩm. Sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần của hai sản phẩm này luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu 

trong tổng sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần toàn Công ty (xấp xỉ 99% cơ cấu doanh thu 

thuần mỗi năm trong giai đoạn 2012 – 2015). Công ty chủ yếu cung cấp sản phẩm tại các tỉnh 

thành từ Quảng Bình trở ra phía Bắc để cạnh tranh về chi phí vận chuyển.  

Tổng hợp kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên nước khoáng và TMDV 

Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2015 được thể hiện theo cơ cấu sản phẩm tiêu thụ theo mặt hàng 

sản phẩm như sau: 

Bảng: Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ 2012 – 2015  

Sản lƣợng 
 

2012 2013 2014 2015 

Nƣớc khoáng thiên nhiên 

Quang Hanh  

    

 

Chai thủy tinh 330ml  chai 765.194 371.088 205.882 149.509 

Chai thủy tinh 500ml  chai 4.682.936 3.190.354 2.498.328 1.960.514 

Chai nhựa 500ml  chai 7.476.956 8.556.370 10.318.060 12.612.200 

Nước khoáng Faith vị Chanh 

Muối  chai 56.579.185 60.437.375 61.966.935 

 

63.557.786 

Nước khoáng Blizka vị Mơ 

Muối  chai - - - 1.002.818 

Nƣớc khoáng thiên nhiên 

Suối Mơ 
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Chai 330 ml chai 2.562.664 2.807.100 2.757.736 2.965.065 

Chai 500ml chai 2.514.024 2.500.608 2.948.880 2.813.736 

Chai 1500 ml chai 214.020 216.060 246.528 272.688 

Bình 2 GL bình 39.852 42.593 47.876 38.767 

Bình 5GL  bình 1.115.499 1.231.459 1.450.003 1.536.505 

Nƣớc téc lít 2.584.500 2.321.150 2.291.000 1.989.000 

Nƣớc máy sinh hoạt  m
3
 101.452 77.784 77.118 72.153 

Nguồn: Công ty TNHH một thành viên nước khoáng và TMDV Quảng Ninh 

Trong nhãn hiệu Quang Hanh, nước khoáng đóng trong chai thủy tinh đang có sản lượng giảm 

dần qua các năm do người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng sử dụng chai nhựa. Sản phẩm nước 

khoáng Faith vị Chanh Muối mới được Công ty nghiên cứu và sản xuất vài năm gần đây nhưng 

đã trở thành sản phẩm chủ chốt của dòng nước khoáng mặn Quang Hanh với sản lượng trung 

bình 60 triệu chai mỗi năm. Việc kinh doanh nước khoáng Faith vị chanh muối đã mang lại 

thành công lớn cho Công ty khi sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần luôn xấp xỉ 80% trên tổng 

sản lượng và doanh thu toàn Công ty trong các năm 2012 – 2015.  

Dòng sản phẩm nước khoáng thiên nhiên Suối Mơ chủ yếu được tiêu thụ tại tỉnh Quảng Ninh và 

một số tỉnh thành lân cận với số lượng sản xuất chỉ khoảng 2 triệu đến 4 triệu chai mỗi năm và 

chỉ đóng góp từ 10% - 12% tổng doanh thu thuần toàn Công ty. Nước téc và nước máy sinh hoạt 

là sản phẩm phụ mà Công ty cung cấp. Mỗi năm Công ty chỉ cung cấp trung bình 2 triệu lít nước 

téc cho các trường học. Sản lượng nước máy sinh hoạt chủ yếu cung cấp sản phẩm thô cho các 

khách sạn cũng chỉ gần 80.000 m
3
 một năm.  

8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hai năm gần nhất  

8.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014, từ 01/01/2015 

– 24/12/2015 

Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2014 
01/01/2015 – 

24/12/2015 

% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 128.676 211.775 64,6% 

Vốn chủ sở hữu  78.246 80.000 2,2% 

Doanh thu thuần 359.132 374.539 4,3% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  23.910 32.360 35,3% 

Lợi nhuận khác 1.843 414 -77,5% 

Lợi nhuận trước thuế 25.753 32.775 27,3% 
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Lợi nhuận sau thuế 20.081 25.400 26,5% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 25,7% 31,7% 23,7% 

Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC đã kiểm toán kết thúc ngày 24/12/2015 của Công ty 

Lưu ý: Số liệu năm 2014 là số liệu đánh giá lại khi cổ phần hóa Công ty. Năm 2015 Công ty thực 

hiện xong phương án cổ phần hóa được Tỉnh ủy Quảng Ninh phê duyệt với vốn điều lệ là 80 tỷ 

đồng.  

8.2.  Cơ cấu doanh thu thuần  

Bảng: Cơ cấu doanh thu thuần năm 2012 đến 24/12/2015 

ĐVT: Triệu đồng 

Cơ cấu doanh 

thu thuần 

2012 2013 2014 
01/01/2015 – 

24/12/2015 

Giá trị 
Tỷ lệ 

% 
Giá trị 

Tỷ lệ 

% 
Giá trị 

Tỷ lệ 

% 
Giá trị  

Tỷ lệ 

(%) 

Doanh thu 

thuần trao đổi 

sản phẩm, 

hàng hóa 

322.808 99,5% 349.211 99,1% 352.676 98,2% 374.539 100% 

Doanh thu 

thuần hàng 

khuyến mãi  

1.775 0,5% 3.288 0,9% 6.456 1,8% 

  

Tổng doanh 

thu thuần 
324.584 100% 352.499 100% 359.132 100% 

 

374.539 

 

 

100% 

Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC đã kiểm toán kết thúc ngày 24/12/2015 của Công ty 

Lưu ý: Từ 25/12/2015 – 31/12/2015 Công ty không phát sinh doanh thu.  

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu đến từ doanh thu thuần 

trao đổi sản phẩm, hàng hóa (các sản phẩm nước khoáng) và doanh thu thuần hàng khuyến mãi. 

Doanh thu thuần từ bán các sản phẩm nước khoáng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu 

thuần (hơn 99% hàng năm). 1% còn lại đóng góp vào tổng doanh thu thuần là doanh thu thuần từ 

hàng khuyến mãi.  

Doanh thu thuần của Công ty có xu hướng tăng trong giai đoạn 2012-2015. Cụ thể, năm 2013 

doanh thu thuần của Công ty tăng 27,9 tỷ đồng (tăng 8,6%) so với năm 2012 chủ yếu do doanh 

thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa của Công ty tăng 26,4 tỷ đồng so với năm 2012. Sang năm 

2014, doanh thu thuần của Công ty tăng nhẹ khoảng gần 7 tỷ đồng là do sự đóng góp từ cả hai 

hoạt động bán hàng hóa, sản phẩm và hoạt động bán hàng khuyến mãi. Doanh thu thuần 2015 đạt 

hơn 374 tỷ đồng tăng nhẹ 6% so với doanh thu thuần của năm 2014. 
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8.3.  Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 

Bảng: Cơ cấu chi phí theo sản phẩm năm 2012 đến 24/12/2015 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm2012 Năm 2013 Năm2014 
01/01/2015 – 

24/12/2015 

Giá trị 
Tỷ trọng 

trên DTT 
Giá trị 

Tỷ trọng 

trên DTT 
Giá trị 

Tỷ trọng 

trên DTT 
Giá trị 

Tỷ trọng 

trên DTT 

Giá vốn 

hàng bán 
249.122 76,75% 271.807 77,11% 268.758 74,84% 277.885 81,05% 

Chi phí 

hoạt động 

tài chính 
1.179 0,36% 1.071 0,30% 772 0,22%         157  0,05% 

Chi phí bán 

hàng  
41.244 12,71% 45.366 12,87% 50.216 13,98% 50.497 14,73% 

Chi phí 

quản lý 

doanh 

nghiệp 

13.506 4,16% 14.484 4,11% 15.574 4,34% 14.205 4,14% 

Chi phí 

khác  
15 0,005% 3 0,001% 31 0,01%         122  0,04% 

Tổng cộng 305.066 93,99% 332.731 94,39% 335.352 93,38% 342.866 91,54% 

Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC đã kiểm toán kết thúc ngày 24/12/2015 của Công ty 

Tổng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có xu hướng tăng các năm gần đây 

(tăng 12% năm 2015 so với năm 2012), chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ và doanh thu tiêu thụ 

tăng. Tỷ lệ tổng chi phí trên doanh thu thuần giảm dần từng năm. Tổng chi phí sản xuất kinh 

doanh chiếm từ 91%-94% trong tổng doanh thu của Công ty trong giai đoạn 2012-2015. Năm 

2015 tổng chi phí của Công ty vào khoảng 342,8 tỷ đồng chiếm 91,54% tổng doanh thu thuần. 

9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành 

9.1. Vị thế của Công ty trong ngành 

Trên thị trường hiện có nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ nước khoáng thiên nhiên như Quang 

Hanh, Cúc Phương, Vital, Vĩnh Hảo... Các hình thức phân phối, khuyến mại, xúc tiến bán hàng 

khá đa dạng tạo lên áp lực cạnh tranh cao. Tuy nhiên đánh giá về lợi thế và tiềm năng, Công ty 

nước khoáng Quảng Ninh có những ưu điểm tạo nên vị thế cao trong ngành.  

Hiện Công ty đang quản lý và khai thác sản xuất kinh doanh tại 03 Lỗ khoan đều là các mỏ nước 

khoáng Thiên nhiên do Bộ tài nguyên môi trường quản lý - Cục khai thác khoáng sản cấp phép. 

Trữ lượng và thời gian được cấp quyền khai thác đủ điều kiện gia tăng sản lượng mục tiêu và 

phát triển mở rộng thị phần tiêu thụ trong và ngoài nước. 
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Các mỏ khoáng của Công ty có trữ lượng cao, thành phần khoáng chất đa dạng, phù hợp cho sản 

xuất đồ uống tiêu dùng. Đặc biệt nguồn nước khoáng Thiên nhiên Quang Hanh có hàm lượng 

muối khoáng cao được các nhà khoa học đánh giá riêng có bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Các 

nguồn nước khoáng do Công ty quản lý khai thác có đủ điều kiện và đã tạo lên sự khác biệt so 

với các sản phẩm đồng dạng khác trong ngành. 

Công ty có 11.583 m2  mặt bằng công nghiệp trong đó trên 400 m2 nhà xưởng cùng hệ thống 

máy móc đủ điều kiện sản xuất trên 70.000 triệu lít nước khoáng các loại trên năm. Đội ngũ cán 

bộ kỹ thuật lành nghề, làm chủ thiết bị công nghệ hiện có và có đủ khả năng tiếp nhận công nghệ 

mới, vận hành thiết bị hiện đại theo xu thế phát triển ngành. 

Đặc biệt hiện Công ty đã đăng ký bản quyền riêng 06 nhãn hiệu hàng hóa trong đó có nhiều nhãn 

hiệu có uy tín cao trong ngành và được người tiêu dùng tin yêu lựa chọn sử dụng. 

9.2. Triển vọng phát triển của ngành 

Thị trường tiêu thụ do Công ty trực tiếp cung cấp hiện mới có tại 26 tỉnh thành từ Quảng Bình 

trở ra phía Bắc, với hệ thống tiêu thụ gần 1.000 đại lý và nhà phân phối. Nhưng hệ thống phân 

phối mới chỉ được hoàn thiện cơ bản tại 10 tỉnh thành khu vực thị trường truyền thống. Các sản 

phẩm của Công ty đều được sản xuất theo hai hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế 

HACCP và ISO 9001: 2008, tại nguồn các mỏ khoáng có những tính chất riêng phù hợp với xu 

thế tiêu dùng trong hiện tại và tương lai. Đặc biệt các sản phẩm sản xuất tại lỗ khoan số 4 – 

Quang Hanh có hàm lượng khoáng hóa cao mặn được các nhà chuyên môn đánh giá cao.  

Có thể khẳng định các sản phẩm của công ty đều có đủ các điều kiện và đã trở thành thương hiệu 

mạnh được tin dùng trong toàn quốc và xuất khẩu ra nước ngoài. Ta có thể thấy được thị trường 

của Công ty còn nhiều tiềm năng phát triển mở rộng và nâng cao sản lượng tiêu thụ. 

10. Chính sách với ngƣời lao động 

10.1. Số lƣợng ngƣời lao động trong Công ty và cơ cấu lao động 

Tính đến thời điểm 31/01/2016, tổng số cán bộ công nhân viên chính thức của Công ty là 488 

người. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn và theo phân công lao động như sau: 

Yếu tố Tổng số Tỷ lệ (%) 

Tổng số lƣợng ngƣời lao động 488 100% 

- Trên Đại học 1 0,2% 
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- Đại học 84 17,2% 

- Cao đẳng 27 5,5% 

- Trung cấp 46 9,4% 

- Lao động phổ thông 330 67,6% 

Nguồn: CTCP Nước khoáng Quảng Ninh  

10.2. Chính sách đối với ngƣời lao động 

a. Chế độ làm việc 

Thời gian làm việc: Thời giờ làm việc bình thường của mỗi CBCNV không quá 08 giờ trong 01 

ngày, 48 giờ trong 01 tuần (đối với người lao động làm các công việc không đặc biệt nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm). 

Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp 

theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 

giờ trong 01 tuần (đối với người lao động làm các công việc không đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm). 

Công ty luôn đảm bảo để người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp 

luật như: nghỉ phép, ốm, thai sản, hưu, trợ cấp thôi việc, .... 

b. Chính sách tuyển dụng, đào tạo  

Hàng năm Công ty sẽ lập kế hoạch cụ thể về việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên 

môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho người lao động.  

Công ty có thể kết hợp đào tạo tại chỗ (đào tạo thực hành) với gửi đi đào tạo hoặc mở lớp mời 

thầy (đào tạo lý thuyết) đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật, nhân viên marketing, 

nhân viên bán hàng; để nâng cao và có đủ năng lực, trình độ, am hiểu về công nghệ sản xuất, các 

kiến thức pháp luật về kinh doanh, thương mại quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh 

nghiệp. 

c. Chính sách lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi ưu đãi 

Chính sách lƣơng: Công ty xây dựng chính sách lương trên cơ sở đánh giá kết quả công việc 

theo  mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc, khả năng, kinh nghiệm và năng lực của từng cán 

bộ công nhân viên đóng góp cho Công ty. Người lao động được trả lương theo thời gian tháng 

trừ các trường hợp đặc biệt sẽ do Tổng Giám đốc công ty quyết định và được ghi rõ trong Hợp 
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đồng lao động. Hàng năm, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và chủ trương của Ban điều 

hành, Công ty đều tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy định trả lương kịp thời để tiền lương 

thực sự là đòn bẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức tăng lương hàng năm dựa vào thành 

tích của nhân viên và kết quả kinh doanh của Công ty.  

Chính sách khen thƣởng: Công ty hàng năm có thưởng khuyến khích tăng năng suất lao động 

và thưởng hàng năm.  

Thưởng khuyến khích tăng năng suất lao động được áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất, 

nhóm trưởng/tổ trưởng sản xuất, trưởng ca khi hoàn thành hoặc vượt năng suất, khi đtạ được tiêu 

chuẩn đánh giá riêng của từng Nhà máy, từng bộ phận trong từng giai đoạn khác nhau với các 

mức thưởng khác nhau và được điều chỉnh theo từng thời điểm.  

Thưởng hàng năm được căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm của Công ty và mức 

độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động 

làm việc tại Công ty tùy phòng ban, vị trí cụ thể, mức thưởng từ 0 – 06 tháng tiền lương.  

Chính sách đối với ngƣời lao động: Đảm bảo người lao động trong Công ty được hưởng đầy đủ 

các chính sách, chế độ theo đúng quy định của Nhà nước và Thỏa ước lao động tập thể. Quan 

tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo môi trường và điều kiện lao 

động thoải mái, hợp vệ sinh, tổ chức các phong trào văn thể... tạo không khí vui tươi phấn khởi. 

Ngoài ra người lao động còn được hưởng một số hỗ trợ khác như sinh đẻ, hiếu hỉ, sinh nhật, ..., 

mức hỗ trợ được thay dổi theo từng thời kỳ phù hợp với tình hình thực tế.  

Công ty luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc trích nộp BHYT, BHXH, BHTN và thanh toán 

kịp thời các chế độ Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật. 

d. Mức lương bình quân 

Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2015 là 11.200.000 

đồng/người/tháng.  

11. Chính sách cổ tức 

Công ty Nước khoáng Quảng Ninh tiền thân là doanh nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh, 

được cổ phần hoá, chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ cuối năm 2015 vì 

vậy, trong năm 2015, Tổng công ty không thực hiện chi trả cổ tức.  

Mức cổ tức chi trả dự kiến trong năm tới là 6%. Chính sách cổ tức cụ thể qua từng năm sẽ do Đại 

hội đồng cổ đông quyết định. 
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12. Tình hình tài chính 

12.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Bảng: Một số chỉ tiêu tài chính của Tổng công ty trong 2 năm gần nhất 

ĐVT: Đồng 

 

Chỉ tiêu 31/12/2014 24/12/2015 31/12/2015 

Tổng tài sản 128.675.902.149 211.774.665.026 211.918.092.472 

Tài sản ngắn hạn 46.174.791.935 120.461.792.079 120.605.219.525 

Tài sản dài hạn 82.501.110.214 91.312.872.947 91.312.872.947 

Tổng nguồn vốn 78.245.808.214 80.176.083.000 80.209.383.760 

Nợ phải trả 50.430.093.935 131.598.582.026 131.708.708.712 

Nợ vay ngắn hạn 43.898.957.207 114.448.601.773 114.558.728.459 

Nợ vay dài hạn  6.531.136.728 17.149.980.253 17.149.980.253 

Vốn đầu tƣ của Chủ 

sở hữu 
78.245.808.214 80.000.000.000 80.000.000.000 

 

Bảng: Kết quả sản xuất kinh doanh 2014, 2015 

Chỉ tiêu 
01/01/2014 -

31/12/2014 

01/01/2015 -

24/12/2015 

24/12/2015-

31/12/2015 

Doanh thu thuần  359.131.635.454 374.539.487.773  -    

Tổng doanh thu 361.104.854.660 375.640.574.852  42.711.463  

Giá vốn hàng bán  268.758.066.988 277.884.732.102  -    

Tổng chi phí gián tiếp  66.593.492.359 64.981.241.939  18.182  

Lợi nhuận thực hiện  25.753.295.313 32.774.600.811  42.693.281  

Lợi nhuận sau thuế 20.080.739.835 25.399.516.151  33.300.760  

 

Lưu ý: Từ 25/12/2015 – 31/12/2015 Công ty không phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ. Doanh thu 42.711.463 đồng là doanh thu tài chính.  
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12.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn 
Lần 1,05 1,05 

- Hệ số thanh toán nhanh 
Lần 0,43 0,80 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
   

- Hệ số nợ/Tổng tài sản 
Lần 0,39 0,62 

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 
Lần 0,64 1,64 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
   

- Vòng quay hàng tồn kho 
Vòng 10,70 9,92 

- Vòng quay khoản phải thu 
Vòng 142,79 199,21 

- Vòng quay khoản phải trả 
Vòng 47,48 126,30 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
   

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
% 5,6% 6,8% 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  
% 25,7% 31,7% 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  
% 15,6% 12,0% 

- Hệ số lợi nhuận thuần từ HĐSXKD/DTT 
% 6,7% 8,6% 

Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC đã kiểm toán kết thúc ngày 24/12/2015 của Công ty 

13. Tài sản 

Giá trị tài sản cố định hữu hình theo báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán tại thời điểm 

31/12/2015: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Khoản mục Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại 

01 Nhà cửa vật kiến trúc 28.289.039.854 9.555.394.375 18.733.645.479 

02 Máy móc thiết bị 29.591.837.117 13.652.125.464 15.939.711.653 

03 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 5.909.944.644 3.101.770.783 2.808.173.861 

04 Thiết bị dụng cụ quản lý 102.088.363 68.671.478 33.416.885 

05 Tài sản cố định hữu hình khác 89.465.000 48.931.500 40.533.500 
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 Tổng cộng 63.892.374.978 26.426.893.600 37.555.481.378 

Giá trị tài sản cố định vô hình theo báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán tại thời điểm 

31/12/2015: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Khoản mục Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại 

01 Quyền sử dụng đất  4.491.866.362 505.334.970 3.986.531.392 

02 Quyền khai thác khoáng sản  15.597.450.000 2.034.450.000 13.563.000.000 

03 Phần mềm máy vi tính  490.000.000 217.777.776 272.222.224 

04 Tài sản cố định vô hình khác  170.500.000 170.500.000 0 

 Tổng cộng 20.749.816.362 2.928.062.746 17.821.753.616 

Đất đai  

Bảng: Danh sách mặt bằng Công ty hiện đang quản lý, sử dụng 

STT Địa chỉ nhà, đất  

Diện 

tích đất 

sử dụng 

(m
2
)  

Diện 

tích nhà 

(m
2
) 

Hình 

thức 

giao/thuê 

đất 

Mục đích sử 

dụng đất 

Thời hạn 

thuê đất 

1 

Văn phòng Công ty  và 

Phân xưởng Suối Mơ 1 

– Tổ 3A, khu 4, Phường 

Bãi Cháy, TP Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh   

2.856,1  2.209,4 

Nhà nước 

cho thuê 

đất trả tiền 

hàng năm 

Trụ sở làm việc 

văn phòng Công 

ty và Phân 

xưởng sản xuất 

nước khoáng 

Suối Mơ 

Thời hạn 

thuê đến 

03/2029 

2 

Phân xưởng Suối Mơ 2 

– Khu 8, Phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh   

3.770  1.025,6 

Nhà nước 

cho thuê 

đất trả tiền 

hàng năm 

Phân  xưởng sản 

xuất nước 

khoáng Suối Mơ 

Thời hạn 

thuê đến 

08/2029 

3 

Phân xưởng Quang 

Hanh  – Tổ 5, Khu 4B, 

Phường Quanh Hanh, 

TP Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh   

2.001  2.128,5 

Nhà nước 

cho thuê 

đất trả tiền 

hàng năm 

Phân  xưởng sản 

xuất nước 

khoáng Quang 

Hanh  

Thời hạn 

thuê đến 

03/2029 

4 

Khu phụ trợ sản xuất 

phân xưởng Quang 

Hanh - Tổ 3, Khu 4A, 

Phường Quanh Hanh, 

TP Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh 

5.176,6  1.008 

Nhà nước 

cho thuê 

đất trả tiền 

hàng năm 

Nhà xưởng sản 

xuất nước 

khoáng Quang 

Hanh  

Thời hạn 

thuê đến 

10/07/ 

2063 

 Tổng cộng 13.803,7  6.371,5    
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Nguồn: CTCP Nước khoáng Quảng Ninh  

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm tiếp theo 

Chỉ tiêu 

Năm 2016 Năm 2017  

Kế hoạch (triệu 

đồng)  

% tăng giảm so 

với năm 2015 

Kế hoạch (triệu 

đồng)  

% tăng giảm so 

với năm 2015 

Tổng doanh thu  410.000 +9,47% 430.500 +14.94% 

Tổng chi phí  375.000 +9,55% 393.500 +14,96% 

Lợi nhuận trước thuế  35.000 +6,79% 37.000 +12,89% 

Lợi nhuận sau thuế  28.000 +10,24% 29.600 +16,54% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 

thuể/Tổng Doanh thu  
6,83% +0,71% 

6.88 +1,39% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 

thuế/Vốn chủ sở hữu 
35% +17,5% 

37% +24,21% 

Cổ tức  6%  6%  

Thu nhập trên 01 cổ 

phần (đồng/cổ phần)  
3.500  3.700  

Nguồn: CTCP Nước khoáng Quảng Ninh  

Căn cứ để đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận: 

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nêu trên được xây dựng trên cơ sở định hướng chiến lược phát 

triển của Công ty trong tương lai.  

Công ty tập trung nguồn lực đủ mạnh cho công tác phát triển thị trường mới khu vực tỉnh ngoài 

bởi thị trường mới là một trong yếu tố quan trọng quyết định đến tốc độ phát triển của Công ty 

sau cổ phần hóa. Các vùng thị trường mới cần thực hiện phát triển hệ thống bán hàng theo mô 

hình nhà phân phối song song với thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt.  

Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện cải tiến, nâng cấp mẫu mã bao bì, chất lượng các sản phẩm 

truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu khối khách hàng sẵn có. Đồng thời Công ty cũng sẽ lựa 

chọn để tiếp tục duy trì những sản phẩm truyền thống chủ đạo, nhằm giữ vững thương hiệu và 

tính chất đặc thù riêng có của nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh, làm cơ sở giữ vững niềm 

tin của người tiêu dùng.  

Công ty tận dụng lợi thế riêng có của Công ty là nguồn nước khoáng có hàm lượng khoáng hóa 

cao Quang Hanh để tích cực nghiên cứu sản phẩm mới có giá trị thương mại tăng sản lượng sản 

phẩm bán ra. 
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15. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của công ty 

Không có.  

16. Chiến lƣợc, định hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh 

16.1.  Kế hoạch tổ chức thị trƣờng 

a. Đối với thị trường truyền thống 

Mục tiêu sau cổ phần hóa của Công ty là xây dựng các phương án và cơ chế hợp lý để giữ vững 

và ổn định các khu vực thị trường truyền thống. Đồng thời, Công ty phải nỗ lực thực hiện tốt 

công tác khách hàng làm cơ sở thực hiện các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm theo mục 

tiêu trong kỳ kế hoạch; từng bước hoàn thiện lại hệ thống phân phối phù hợp với sự chuyển dịch 

cơ cấu sản phẩm và xu thế thị trường. 

b.  Đối với các vùng thị trường mới khu vực tỉnh ngoài 

Công ty xác định cần tập trung đủ mạnh cho công tác phát triển thị trường mới khu vực tỉnh 

ngoài bởi thị trường mới là một trong yếu tố quan trọng quyết định đến tốc độ phát triển của 

Công ty sau cổ phần. Các vùng thị trường mới cần thực hiện phát triển hệ thống bán hàng theo 

mô hình nhà phân phối, nhằm duy trì sự ổn định, tính bền vững và hiệu quả trong công tác đầu 

tư. Công ty cần có các cơ chế, nhân sự để thực hiện được việc kiểm soát và vận hành hệ thống 

phân phối qua đó mới chủ động kiểm soát và điều tiết thị trường theo mục tiêu trong các hoạt 

động bán hàng. 

Ngoài ra, Công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng thị trường từ Đà Nẵng 

trở vào, đây là những vùng thị trường thời tiết nóng nắng quanh năm, có tiềm năng rất cao trong 

việc tiêu thụ các sản phẩm từ nguồn nước khoáng Quang Hanh, tạo điều kiện duy trì công tác sản 

xuất liên tục cho Công ty trong những tháng mùa đông, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển cho 

Công ty sau cổ phần. 

a. Thực hiện xúc tiến bán hàng 

Bên cạnh việc xây dựng và thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng theo kế hoạch, Công ty 

cần thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt để kích thích khả năng tiêu thụ của các khách hàng 

(C1, C2, C3..) sau nhà phân phối; đồng thời phối hợp hiệu quả các hoạt động PR với các chương 

trình khuyến mại để người tiêu dùng nhận diện sản phẩm mới trong thời gian đã được xác định. 

Công ty sẽ xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng theo đặc tính vùng miền nhằm ổn định 

hệ thống phân phối và thị phần tiêu thụ sản phẩm. 
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Giai đoạn sau cổ phần hóa, Công ty sẽ thực hiện xây dựng chiến lược Marketing dài hạn, tập 

trung phát triển các yếu tố mang tính khác biệt nhằm tạo nên những giá trị to lớn có tính đột phá, 

nâng cao giá trị doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm, sản lượng và doanh thu tiêu thụ, đặc biệt là 

sự gia tăng lợi nhuận, hiệu quả đầu tư cho Công ty sau cổ phần hóa. 

16.2.  Kế hoạch về sản phẩm 

a. Đối với các sản truyền thống 

Công ty tiếp tục thực hiện cải tiến, nâng cấp mẫu mã bao bì, chất lượng các sản phẩm truyền 

thống nhằm đáp ứng nhu cầu khối khách hàng sẵn có. Đồng thời Công ty cũng sẽ lựa chọn để 

tiếp tục duy trì những sản phẩm truyền thống chủ đạo, nhằm giữ vững thương hiệu và tính chất 

đặc thù riêng có của nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh, làm cơ sở giữ vững niềm tin của 

người tiêu dùng, từ đó Công ty phát triển các sản phẩm mới có tính kế thừa từ các nguồn nước 

khoáng sẵn có mà Công ty đang quản lý khai thác. 

Công ty cũng xác định đây là giai đoạn kết thúc các sản phẩm chai thủy tinh truyền thống (loại 

chai 500ml, 300ml). Chai thủy tinh truyền thống sẽ không còn phù hợp với điều kiển sản xuất và 

nhu cầu thị trường vào năm 2018, do đó Công ty sẽ thực hiện thay thế bằng chai thủy tinh cao 

cấp dung tích 450ml nhằm duy trì thương hiệu, chất lượng sản phẩm truyền thống Quang Hanh. 

b. Đối với công tác phát triển sản phẩm mới 

Việc được quản lý khai thác và sản xuất các loại nước khoáng thiên nhiên từ nguồn nước khoáng 

có hàm lượng khoáng hóa cao Quang Hanh là một lợi thế riêng có của Công ty trong 26 năm 

qua. Đây cũng là điều kiện đủ quan trọng nhất để Công ty tập trung nghiên cứu sản xuất thêm 

các sản phẩm mới có giá trị thương mại cao trong giai đoạn sau cổ phần hóa. Các sản phẩm mới 

được sản xuất phải đáp ứng được xu thế tiêu dùng, lợi thế cạnh tranh và có tính kế thừa để đột 

phá. Việc phát triển sản phẩm mới có tính quyết định đến việc phát triển mở rộng thị trường tiêu 

thụ, tăng doanh thu và lợi nhuận mục tiêu.  

Sản phẩm mới sẽ được phát triển trên cơ sở đánh giá phân khúc khách hàng nhưng phải đảm bảo 

được yếu tố đặc thù riêng có của từng nguồn nước khoáng thiên nhiên mà Công ty đang quản lý 

khai thác.  

Mục tiêu của Công ty đến năm 2017 là nghiên cứu sản xuất thêm 02 sản phẩm mới cao cấp có 

giá trị thương mại cao (một sản phẩm trên nguồn nước khoáng Suối Mơ và một sản phẩm trên 

nguồn nước khoáng Quang Hanh). Thực hiện đưa ra thương mại hóa sản phẩm mới từ năm 2018, 
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trong đó đặc biệt quan tâm đến sản phẩm mới có giá trị thương mại cao được sản xuất trên nền 

nước khoáng thiên nhiên Suối Mơ tại nhà máy khoáng Suối Mơ 2. 

16.3.  Kế hoạch về tài chính 

Sau cổ phần hóa Công ty thực hiện những biện pháp sau để ổn định tài chính cho sản xuất kinh 

doanh và có nguồn tài chính để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh:  

- Chuẩn bị các điều kiện để tham gia kênh huy động vốn dài hạn trên thị trường chứng khoán, 

trong đó thực hiện chính sách tài chính minh bạch, rõ ràng làm cơ sở để phát hành cổ phiếu ra thị 

trường nhằm thu hút vốn đầu tư và kinh doanh. 

- Duy trì việc thực hiện quản lý tài chính theo pháp lệnh kế toán thống kê. Tranh thủ các chính 

sách về vay vốn, giảm thuế của Nhà nước cũng như các ưu đãi khác của địa phương trong lĩnh 

vực đầu tư, phát triển sản phẩm, xuất khẩu.  

- Tận dụng triệt để các nguồn vốn tự có, thực hiện vay vốn đầu tư theo lộ trình tương ứng các 

giai đoạn đầu tư sao cho phù hợp với tốc độ phát triển, kết quả tiêu thụ theo kế hoạch đề ra nhằm 

hạn chế thấp nhất các khoản chi phí tài chính về vốn vay (thực hiện vay 50% tổng giá trị đầu tư 

theo kế hoạch). 

- Tăng vòng quay vốn, nhất là vốn thuộc các sản phẩm có giá trị thương mại cao thông qua việc 

áp dụng linh hoạt các phương thức thanh toán đối với khách hàng. Phấn đấu tăng vòng quay vốn 

đầu tư cho bao bì luân chuyển thông qua công tác quản lý thu hồi và sử dụng bao bì luân chuyển 

để giảm vốn vay ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.  

- Đa dạng hóa các phương thức thanh toán linh hoạt đối với các nhà cung cấp, tận dụng tốt nhất 

khả năng có thể đối với nguồn vốn vật tư thông qua các nhà cùng cấp nhưng vẫn đảm bảo an 

toàn tài chính cho Công ty, tập trung cho công tác mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh. 
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17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có)  

Không có.  

II.  QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú 

1 Nguyễn Thiều Nam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Điều hành 

2 Đặng Quốc Bình Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành 

3 Đàm Sơn Thành viên Hội đồng Quản trị Điều hành  

4 Trần Phương Bắc Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành 

5 Phạm Đình Toại Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành 

1.1. Ông Nguyễn Thiều Nam – Chủ tịch HĐQT  

a) Thông tin chung:  

- Họ và tên: Nguyễn Thiều Nam  

- Ngày tháng năm sinh: 11/12/1970 

- Nơi ở hiện nay: 25/13 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ:  

+ Văn hóa:  

+ Chuyên môn: Cử nhân Thương mại  

b) Quá trình công tác:  

- Từ 1993 – 1997: Giám đốc Công ty Cổ phần Đa My  

- Từ 1997 – 2002: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt Tiến  

- Từ 2002 – 2008: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần thương mại Ma San  

- Từ 2003 – 2005:  Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Ma San  

- Từ 2005 – 10/2008: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Masan (trước đây là Công ty Cổ phần 

Đầu tư Ma San  

- Từ 7/2010 – nay: Thành viên HĐQT Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi 

Pháo  

- Từ 2009 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Masan   

- Từ 02/2013 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan  
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- Từ 12/2015 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng và TMDV 

Quảng Ninh 

1.2. Ông Đặng Quốc Bình – Thành viên Hội đồng quản trị  

a) Thông tin chung:  

- Họ và tên: Đặng Quốc Bình   

- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1956 

- Quê quán: Bắc Giang  

- Nơi ở hiện nay: Tổ 94, khu 6, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

- Trình độ:  

+ Văn hóa: 10/10  

+ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế    

b) Quá trình công tác:  

- Từ 02/1975 – 04/1986: Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam  

- Từ 04/1986 – 08/1988: Chuyển ngành, cán bộ Ban Tài chính – Quản trị Tỉnh ủy Quảng Ninh  

- Từ 8/1988 – 02/2003: Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh  

- Từ 03/2003 – nay:  Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh  

- Từ 12/2015 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng và TMDV 

Quảng Ninh 

1.3. Đàm Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc  

a) Thông tin chung:  

- Họ và tên: Đàm Sơn   

- Ngày tháng năm sinh: 22/07/1959  

- Quê quán: Hải Phòng  

- Nơi ở hiện nay: Tổ 19, khu 2B, Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

- Trình độ:  

+ Văn hóa: 10/10  

+ Chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa XN   

b) Quá trình công tác:  

- Từ 4/1997 – 7/2003: Phó Giám đốc Công ty Vận tải và Xếp dỡ Quảng Ninh  

- Từ 7/2003 – 03/2005: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Quảng Ninh 
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- Từ 4/2005 – 12/2015: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Nước khoáng và TMDV Quảng Ninh  

- Từ 12/2015 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Nước khoáng và TMDV Quảng Ninh 

1.4. Ông Trần Phƣơng Bắc – Thành viên Hội đồng quản trị  

a) Thông tin chung:  

- Họ và tên: Trần Phương Bắc   

- Ngày tháng năm sinh: 25/01/1974  

- Quê quán: Trà Vinh  

- Nơi ở hiện nay: Số 73 Đường số 6, khu phố 2, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh 

- Trình độ: 

+ Văn hóa: 12/12 

+ Chuyên môn: Thạc sĩ Luật    

b) Quá trình công tác:  

- Từ 1996 – 2000: Giảng viên Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh   

- Từ 2000 – 2006: Luật sư, Công ty Unilever Việt Nam  

- Từ 2006 – 2009: Luật sư, Công ty Quản lý Quỹ Prudential Việt Nam   

- Từ 2009 – 2013: Luật sư, Công ty Luật hợp danh Luật Việt  

-  Từ 2013 – nay: Luật sư, Tập đoàn Masan  

-  Từ 12/2015 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng và TMDV 

Quảng Ninh 

1.5. Ông Phạm Đình Toại – Thành viên Hội đồng quản trị  

a) Thông tin chung:  

- Họ và tên: Phạm Đình Toại   

- Ngày tháng năm sinh: 28/09/1967  

- Quê quán: Vĩnh Phúc  

- Nơi ở hiện nay: 60/15 Lâm Văn Bền, khu phố 4, Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

- Trình độ: 

+ Văn hóa: 12/12 

+ Chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán, Cử nhân Công nghệ thông tin     



CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHOÁNG QUẢNG NINH    

 

  
29 

 

  

b) Quá trình công tác:  

- Từ 1991 – 1993: Giám sát Dịch vụ Giàn khoan – Mỏ Đại Hùng tại Công ty Dịch vụ Dầu khí 

– OSC  

-  Từ 1993 – 1994: Trợ lý P. Tổng Giám đốc PetroVietnam Gas Company (PVGC)    

- Từ 1995 – 1998: TP Hỗ trợ Kỹ thuật tại LD Khí hóa lỏng Việt Nam   

- Từ 1998 – 2000: Kế toán Tổng hợp tại Unilever Việt Nam    

- Từ 2000 – 2002: TP Kiểm toán Nội bộ Unilever Toàn cầu tại Unilever Asia (Singapore) Plc 

-  Từ 2002 – 2009: GĐ Kế hoạch & Phân tích Tài chính Thực phẩm; GĐ Kế toán – Tài chính 

tập đoàn Unilever Việt Nam  

-  Từ 3/2009 – nay: P.TGĐ Tài chính Công ty cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan  

-  Từ 7/2013 – nay: Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty cổ phần Hàng Tiêu 

dùng Masan  

-  Từ 12/2015 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng và TMDV 

Quảng Ninh 

 

2. Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Phạm Thị Thùy Dương Trưởng Ban Kiểm soát 

2 Nguyễn Thị Tuyết Thành viên Ban Kiểm soát 

3 Đỗ Thị Hoàng Yến Thành viên Ban Kiểm soát 

Sơ yếu lý lịch thành viên BKS 

2.1. Bà Phạm Thị Thùy Dƣơng - Trƣởng Ban Kiểm soát 

a) Thông tin chung:  

- Họ và tên: Phạm Thị Thùy Dương 

- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1980  

- Nơi ở hiện nay: 35 Phú Nhuận, phường Phú Thuận, Quận 7, TP HP Hồ Chí Minh 

- Trình độ:  

+ Văn hóa: 12/12 

+ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán  

b) Quá trình công tác: 
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-  Từ 2004 – 2006: Công ty TNHH Tân Thịnh An   

-  Từ 2006 – 2008: Công ty TNHH P&G Việt Nam  

-     Từ 2008 – nay: Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan 

-     Từ 12/2015 – nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước khoáng và TMDV Quảng 

Ninh 

2.2. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Thành viên Ban Kiểm soát 

a) Thông tin chung:  

- Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết 

- Ngày tháng năm sinh: 01/12/1968  

- Nơi ở hiện nay: Tổ 7, khu 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

- Trình độ:  

+ Văn hóa: 12/12 

+ Chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị - Quản lý  

b) Quá trình công tác:  

- Từ 12/1987 – 3/1988: Nhân viên phòng Đời sống – Trường Trung học Lâm nghiệp TW1 nay 

là Trường Cao đẳng Nông lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

-  Từ 4/1988 – 4/1998: Nhân viên kế toán Công ty Than Bái Tử Long  

-  Từ 5/1998 – 11/2002: Phụ trách kế toán, Phó Trưởng phòng Hành chính – Quản trị Trung 

tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh, Sở Thể thao tỉnh Quảng Ninh  

-  Từ 12/2002 – 3/2005: Phó Trưởng phòng Tài vụ Kế toán Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Quảng Ninh  

-  Từ 4/2005 – 12/2007:  Trưởng phòng Tài vụ Kế toán Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

tỉnh Quảng Ninh   

-  Từ 01/2008 – 9/2009: Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh  

-  Từ 10/2009 – 6/2010: Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Khu vực Trung tâm Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy Quảng Ninh  

- Từ 7/2010 – nay: Trưởng phòng Tài chính ngân sách – Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh 

-     Từ 12/2015 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước khoáng và TMDV 

Quảng Ninh 
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2.3. Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thành viên Ban kiểm soát   

a) Thông tin chung:  

- Họ và tên: Đỗ Thị Hoàng Yến 

- Ngày tháng năm sinh: 31/10/1983  

- Nơi ở hiện nay: 208B Hòa Bình, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 

- Trình độ: 

+ Văn hóa: 12/12 

+ Chuyên môn: Cử nhân Luật    

b) Quá trình công tác:  

- Từ 4/2006 – 5/2007: Chuyên viên pháp lý Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà Thành phố Hồ 

Chí Minh    

- Từ 6/2007 – nay: Chuyên viên pháp lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan  

-     Từ 12/2015 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước khoáng và TMDV 

Quảng Ninh 

3. Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Đàm Sơn  Tổng Giám đốc 

2 Nguyễn Hữu Chính  Phó Tổng Giám đốc 

3 Đỗ Quốc Bình  Phó Tổng Giám đốc 

4 Nguyễn Thị Thu Hương  Kế toán trưởng 

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc 

3.1. Ông Đàm Sơn - Tổng Giám đốc đƣợc nêu tại phần Ông Đàm Sơn – Thành viên 

HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

3.2. Ông Nguyễn Hữu Chính – Phó Tổng Giám đốc  

a) Thông tin chung:  

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Chính 

- Ngày tháng năm sinh: 09/03/1966 

- Quê quán: Thụy Duyên, Thái Thụy, Thái Bình 

- Nơi ở hiện nay: Tổ 10 khu 9B, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 

- Trình độ:  
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+ Văn hóa: 12/12 

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế lao động 

b)Quá trình công tác:  

- Từ 4/1994 - 12/1999 làm Công nhân Công ty TNHH 1 TV Nước khoáng và TMDV Quảng 

Ninh 

- Từ 1/2000 - 3/2003 là nhân viên phòng Kinh doanh Công ty TNHH 1 TV Nước khoáng và 

TMDV Quảng Ninh 

- Từ 4/2003 – 11/2005: Phó phòng Kinh doanh Công ty TNHH 1 TV Nước khoáng và TMDV 

Quảng Ninh 

- Từ 12/2005 – 11/2012: Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH 1 TV Nước khoáng và 

TMDV Quảng Ninh 

- Từ 12/2012 – nay: Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty TNHH 1 TV Nước 

khoáng và TMDV Quảng Ninh 

 

3.3. Ông Đỗ Quốc Bình - Phó Tổng Giám đốc  

a) Thông tin chung:  

- Họ và tên: Đỗ Quốc Bình 

- Ngày tháng năm sinh: 18/12/1962 

- Quê quán: Hải Dương 

- Nơi ở hiện nay: Tổ 12 khu 3, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh 

- Trình độ:  

+ Văn hóa: 12/12 

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh Công nghiệp 

b) Quá trình công tác:  

- Từ 11/1983 – 12/1989: Công nhân hợp tác lao động tại Liên Xô cũ 

- Từ 1/1990 – 3/1993: Công nhân nhà máy cơ khí Hòn Gai – Quảng Ninh 

- Từ 4/1993 – 12/1999:Công nhân Xí nghiệp Nước khoáng Quảng Ninh 

- Từ 1/2000 – 10/2001: Phó phòng Kinh doanh Công ty Nước khoáng Quảng Ninh 

- Từ 11/2001 – 3/2005: Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH 1 TV Nước khoáng và 

TMDV Quảng Ninh 
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- Từ 4/2005 – 11/2015: Phó tổng giám đốc – HĐTV Công ty TNHH 1 TV Nước khoáng và 

TMDV Quảng Ninh 

- Từ 12/2015 – nay: Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 

3.4. Bà Phạm Thị Thu Hƣơng – Kế toán trƣởng  

a) Thông tin chung:  

- Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương 

- Ngày tháng năm sinh: 18/10/1974 

- Quê quán:  

- Nơi ở hiện nay: Tổ 3 khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh 

- Trình độ:  

+ Văn hóa: 12/12 

+ Chuyên môn: Cử nhân khoa học ngành tin học, Cử nhân kinh tế ngành Kế toán 

b) Quá trình công tác:  

-  Từ 2/1992- 12/1996: Nhân viên Công ty du lịch và dịch vụ Hòn Gai 

-  Từ 1/1997 – 6/1999: Công nhânsản xuất – Xí nghiệp Nước khoáng Quảng Ninh 

- Từ 7/1999 – 2/2002: Nhân viên phòng TC-HC Công ty TNHH 1 TV Nước khoáng và TMDV 

Quảng Ninh 

- Từ 3/2002 – 3/2008 Nhân viên phòng Kế toán Công ty TNHH 1 TV Nước khoáng và TMDV 

Quảng Ninh 

- Từ 4/2008 – 10/2010: Phó phòng Kế toán Công ty TNHH 1 TV Nước khoáng và TMDV 

Quảng Ninh 

Từ 11/2010 – nay: Kế toán trưởng, thành viên HĐTV Công ty TNHH 1 TV Nước khoáng và 

TMDV Quảng Ninh 

 

4. Kế hoạch tăng cƣờng quản trị công ty 

Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản trị cùng với các Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban điều hành, … giúp việc 

quản trị Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. 

Trong năm 2016 và những năm tiếp theo, nhằm từng bước nâng cao và tăng cường hơn nữa hiệu 

quả của công tác quản trị, Công ty sẽ liên tục rà soát hệ thống quy trình, quy định phù hợp với 

định hướng phát triển và luôn thống nhất trong toàn Công ty. 

  




