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CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

 

 

Công ty: Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang 

Công ty CP: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang 

Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ 

phần. Mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam. 

Cổ phiếu: Chứng chỉ do Công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ 

xác định quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. 

Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. 

Cổ đông: Tổ chức hay cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần và có đăng 

ký tên trong sổ đăng ký cổ đông. 

Cổ tức: Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt 

hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại sau khi đã thực 

hiện nghĩa vụ tài chính. 

Vốn điều lệ: Vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và được quy định tại Bản 

Điều lệ 

BCTC: Báo cáo tài chính 

BCĐ: Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền 

Giang 

BKS: Ban kiểm soát 

BGĐ, Ban Giám đốc: Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang 

CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất 

CB-CNV: Cán bộ công nhân viên 

CNTT: Công nghệ thông tin 

CP: Cổ phần 

CPH: Cổ phần hóa 

Công ty TNHH MTV: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

CSH: Chủ sở hữu 

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông 

DN: Doanh nghiệp 
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DNNN: Doanh nghiệp nhà nước 

ĐVT: Đơn vị tính 

HĐLĐ: Hợp đồng lao động 

HĐQT: Hội đồng quản trị 

IPO: Việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng 

Nghị định 59: Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ 

về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ 

phần 

Phương án cổ phần 

hóa: 

Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền 

Giang 

GTGT: Giá trị gia tăng 

ROA: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản 

ROE: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 

SXKD: Sản xuất kinh doanh 

TT 196: Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng 

tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần 

TGV: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 

Chăn nuôi Tiền Giang 

TSCĐ: Tài sản cố định 

TSLĐ: Tài sản lưu động 

UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước 

UBND: Ủy ban Nhân dân 

XDCB: Xây dựng cơ bản 
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Trang 1 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) 

Trụ sở: Số 52 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 4456 8888  Fax: (04) 3978 5379 

Chi nhánh: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: (08) 4456 8888 Fax: (08) 3821 0789 

PHẦN I. THÔNG TIN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU 

RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI 

TIỀN GIANG 

1. Thông tin liên quan đến đợt đấu giá bán cổ phần lần đầu 

1.  Tổ chức có cổ phiếu được chào bán 
Công ty TNHH MTV Chăn nuôi 

Tiền Giang 

2.  Vốn điều lệ 51.000.000.000 đồng 

3.  Số lượng cổ phần 5.100.000 cổ phần 

4.  Số lượng cổ phần bán đấu giá 1.605.000 cổ phần 

5.  Loại cổ phần Cổ phần phổ phông 

6.  Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần 

7.  Giá khởi điểm bán đấu giá 10.000 đồng/cổ phần 

8.  
Số lượng cổ phần tối đa một tổ chức được đăng 

ký mua 
1.605.000 cổ phần 

9.  
Số lượng cổ phần tối đa một cá nhân được đăng 

ký mua 
1.605.000 cổ phần 

10.  
Số lượng cổ phần tối đa một nhà đầu tư nước 

ngoài được đăng ký mua 
1.605.000 cổ phần 

11.  Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phần 

12.  Phương thức chào bán 
Đấu giá công khai thông qua Sở 

GDCK TP.HCM 

13.  Đối tượng tham gia 

Các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước đáp ứng điều kiện 

theo quy định của Quy chế bán 

đấu giá cổ phần lần đầu ra công 

chúng của Công ty TNHH MTV 

Chăn nuôi Tiền Giang. 

14.  

Thời gian nhận công bố thông tin, đăng ký tham 

gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham 

dự đấu giá của nhà đầu tư tại các Đại lý 

Theo quy định của Quy chế bán 

đấu giá cổ phần lần đầu ra công 

chúng của Công ty TNHH MTV 

Chăn nuôi Tiền Giang. 
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Trang 2 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) 

Trụ sở: Số 52 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 4456 8888  Fax: (04) 3978 5379 

Chi nhánh: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: (08) 4456 8888 Fax: (08) 3821 0789 

15.  
Thời gian các Đại lý nhận phiếu tham dự đấu 

giá 

Theo quy định của Quy chế bán 

đấu giá cổ phần lần đầu ra công 

chúng của Công ty TNHH MTV 

Chăn nuôi Tiền Giang. 

16.  Địa điểm tổ chức đấu giá 

Sở Giao dịch Chứng khoán 

TP.HCM – số 16 Võ Văn Kiệt, 

quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

17.  Thời gian tổ chức đấu giá 

Theo quy định của Quy chế bán 

đấu giá cổ phần lần đầu ra công 

chúng của Công ty TNHH MTV 

Chăn nuôi Tiền Giang. 

18.  
Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần được 

quyền mua theo kết quả đấu giá tại các Đại lý 

Theo quy định của Quy chế bán 

đấu giá cổ phần lần đầu ra công 

chúng của Công ty TNHH MTV 

Chăn nuôi Tiền Giang. 

19.  
Thời gian nhận lại tiền đặt cọc theo kết quả đấu 

giá 

Theo quy định của Quy chế bán 

đấu giá cổ phần lần đầu ra công 

chúng của Công ty TNHH MTV 

Chăn nuôi Tiền Giang. 

20.  Danh sách Đại lý đấu giá 

Theo quy định của Quy chế bán 

đấu giá cổ phần lần đầu ra công 

chúng của Công ty TNHH MTV 

Chăn nuôi Tiền Giang. 

2. Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành ra bên ngoài 

STT Cổ đông 
Số lượng 

(CP) 

Giá trị cổ phần 

(đồng) 

Tỷ lệ  

(%) 

1. Nhà nước 3.264.000 32.640.000.000 64,00 

2. Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV 231.000 2.310.000.000 4,53 

2.1 
Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm 

việc trong khu vực Nhà nước 
231.000 2.310.000.000 4,53 

2.2 

Mua theo đăng ký cam kết làm việc 

lâu dài tại Công ty cổ phần (trong thời 

hạn ít nhất 03 năm) 

- - - 
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Trang 3 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) 

Trụ sở: Số 52 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 4456 8888  Fax: (04) 3978 5379 

Chi nhánh: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: (08) 4456 8888 Fax: (08) 3821 0789 

2.3 
Mua theo tiêu chuẩn chuyên gia giỏi, 

có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao 
- - - 

3. 

Cổ phần bán đấu giá công khai trên 

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ 

Chí Minh 

1.605.000 16.050.000.000 31,47 

 TỔNG CỘNG (1+2+3) 5.100.000 51.000.000.000 100,00 

3. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước thành công ty cổ phần; 

- Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; 

- Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối 

với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do nhà nước làm chủ sở hữu; 

- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính Hướng dẫn bán cổ 

phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% 

vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; 

- Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 

59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn 

Nhà nước thành công ty cổ phần. 

- Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn 

xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-

CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ; 

- Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn một số điều thực hiện Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 

22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp 

xếp lại Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

- Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ về ban 

hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước; 
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- Công văn số 2184/TTg-ĐMDN ngày 22/11/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc 

phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Tiền 

Giang; 

- Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 05/09/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang 

về kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2011-2015; 

- Công văn số 717/SKH&ĐT-KT ngày 05/06/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc 

tổ chức thực hiện cổ phần hóa các công ty TNHH MTV do Nhà nước năm giữ 100% 

vốn điều lệ; 

- Công văn số 265/CV-CNTG ngày 23/11/2015 của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi 

Tiền Giang lập gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị chỉ định thầu chọn đơn vị tư 

vấn cổ phần hóa; trong đó, đề nghị chỉ định thầu đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh 

nghiệp là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam và đơn vị tư vấn cổ phần hóa là Công 

ty Cổ phần Chứng khoán IB; 

- Công văn số 5754/UBND-TCTM ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền 

Giang có về việc dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền 

Giang; 

- Công văn số 3777/STNMT-QLĐĐ ngày 10/09/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc phương án sử dụng đất của công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang; 

- Công văn số 3141/UBND-KTN ngày 06/07/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang 

về việc phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Chăn 

nuôi Tiền Giang; 

- Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang; 

- Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang; 

- Quyết định số 1345/QĐ-BCĐCPH ngày 28/05/2015 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công 

ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ 

phần hóa; 

- Phương án số 211/PA-SDĐ-CNTG ngày 26/08/2015 của Công ty TNHH MTV Chăn 

nuôi Tiền Giang về phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa; 

- Văn bản số 139/BC-CNTG ngày 25/05/2015 của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền 

Giang về việc báo cáo phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa; 

- Văn bản số 5367/UBND-KTN ngày 09/11/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang 

về việc thống nhất phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa đối với Công ty TNHH 

MTV Chăn nuôi Tiền Giang; 
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- Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 22/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang phần đất tại Xí 

nghiệp Chăn nuôi Chợ Gạo; 

- Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 22/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang phần đất tại Xí 

nghiệp Chế biến Thực phẩm. 

4. Những người chịu trách nhiệm chính đối với Bản công bố thông tin 

4.1.  Ban chỉ đạo cổ phần hóa 

TT Thành viên Chức vụ 

01 Nguyễn Hữu Huy Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo, Chủ tịch kiêm 

Giám đốc Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang. 

 

4.2. Tổ chức phát hành 

CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI TIỀN GIANG 

- Địa chỉ: 157 Lê Thị Hồng Gấm – Phường 6 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang 

- Điện thoại: (073) 387 0262 – (073) 387 0206 

- Fax: (073) 388 0732 

TT Thành viên Chức vụ 

01 Đặng Minh Phước Thành viên Tổ Giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Phó 

giám đốc Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang. 

02 Nguyễn Hoài Bảo Thành viên Tổ Giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Kế toán 

trưởng Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang. 

03 Nguyễn Thị Hiên Thành viên Tổ Giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty 

TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang. 

04 Huỳnh Anh Dũng Thành viên Tổ Giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Trưởng 

phòng Tổ chức Cán bộ. 

05 Từ Minh Trí Thành viên Tổ Giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Chủ tịch 

Công đoàn Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang. 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù 

hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, 

tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty. 

4.3. Tổ chức thực hiện đấu giá 
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SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HSX) 

- Địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (84-8) 3821 7713 

4.4. Tổ chức tư vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB 

- Trụ sở: Tầng 8, tòa nhà Gelex, số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Điện thoại: (84-4) 4456 8888  

- Fax: (84-4) 3978 5379 

Chi nhánh HCM: 

- Địa chỉ: 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 

- Điện thoại: (84-8) 4456 8888 

- Fax: (84-8) 3821 0789 

Bà Cao Thị Hồng Chức vụ: Tổng Giám đốc – Công ty CP Chứng khoán IB 

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố 

thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin 

và số liệu do Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang cung cấp. 
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PHẦN II. CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP  

CỔ PHẦN HÓA 

I. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA 

1. Tên và địa chỉ doanh nghiệp cổ phần hóa 

- Tên tiếng Việt : CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI TIỀN GIANG 

- Tên tiếng Anh : Tien Giang Livestock Breeding Company 

- Tên viết tắt : LIBREXCO TIEN GIANG 

- Địa chỉ : 157 Lê Thị Hồng Gấm – Phường 6 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang 

- Điện thoại : (073) 387 0262 – (073) 387 0206 

- Fax : (073) 388 0732 

- Mã số thuế : 1200100701 

- Website : www.channuoitg.com.vn  

- Email : channuoitg@gmail.com 

- Logo :  

- Vốn điều lệ : 43.014.339.085 đồng 

(Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ không trăm mười bốn triệu ba trăm ba mươi chín nghìn 

không trăm tám mươi lăm đồng.) 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200100701, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2010, 

đăng ký thay đổi lần 2 ngày 13/12/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp. 

2. Ngành nghề kinh doanh  

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200100701 (đăng ký thay đổi lần thứ 2 

ngày 13/12/2013), Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang có chức năng sản xuất và 

kinh doanh các lĩnh vực sau đây: Sản xuất, kinh doanh: thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

thuỷ sản; heo thịt, heo giống các loại, tinh heo; gia cầm, thủy cầm giống và thương phẩm; 

cá giống, cá thịt; lương thực, thực phẩm; nguyên liệu và các chất bổ sung thức ăn chăn 

nuôi; vật tư nông nghiệp; vật tư thiết bị chuyên ngành chăn nuôi và chế biến thức ăn gia 

súc; khai thác kinh doanh mặt bằng kho tàng, bến bãi. 

3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 

Sản phẩm chủ yếu của công ty tham gia thị trường bao gồm: Thức ăn chăn nuôi với gần 

30 chủng loại sản phẩm hàng hóa phục vụ cho gia súc, gia cầm và thủy sản; heo con giống, 

heo thịt, heo hậu bị đực, cái, tinh heo; cá giống và cá thịt.  

http://www.channuoitg.com.vn/
mailto:channuoitg@gmail.com
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4. Các văn bản thành lập và quá trình phát triển của Công ty  

4.1. Các văn bản thành lập doanh nghiệp 

- Quyết định số 609/QĐ-UB ngày 13/08/1982 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang 

thành lập Xí nghiệp Liên hiệp Chăn nuôi Tiền Giang; 

- Quyết định số 919/QĐ-UB ngày 14/11/1992 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đổi 

tên thành Công ty Chăn nuôi Tiền Giang; 

- Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 24/06/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang 

về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi công ty Chăn nuôi Tiền Giang thành Công ty TNHH 

Một thành viên Chăn nuôi Tiền Giang. 

4.2. Quá trình hình thành và phát triển 

- Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Chăn nuôi 

Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 609/QĐ-UB ngày 13/08/1982 của Uỷ 

ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

- Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-UB ngày 14/11/1992 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền 

Giang đổi tên thành Công ty Chăn nuôi Tiền Giang. 

- Ngày 24/06/2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1865/QĐ-

UB chuyển Công ty Chăn nuôi Tiền Giang thành Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền 

Giang.  

- Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang hoạt động theo mô hình khép kín từ khâu 

sản xuất thức ăn chăn nuôi, heo con giống, heo thịt, nuôi trồng thuỷ sản và chế biến 

thực phẩm. 

5. Các thành tựu đạt được trong quá trình hoạt động của Công ty 

Là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, nên trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, công ty luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước, không ngừng đầu tư mở rộng và phát triển quy mô sản xuất, công 

ty luôn quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho người lao động; 

thực hiện tốt nghĩa vụ chính trị đối với cộng đồng và xã hội tại đại phương; các sản phẩm 

của công ty luôn được người tiêu dùng tín nhiệm. 

6. Cơ cấu tổ chức và quản lý 

Công ty có 3 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 6 đơn vị trực thuộc hoạt động theo cơ 

chế hạch toán báo sổ; hàng năm công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể và 

các giải pháp mang tính định hướng chiến lược; các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch 

sản xuất kinh doanh theo định hướng của công ty và chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch 

sản xuất kinh doanh được phê duyệt. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty được trình bày qua sơ 

đồ sau:  
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7. Tình hình lao động của Công ty  

Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2014), tổng số viên chức và người lao 

động có tên trong danh sách thường xuyên của Công ty là: 149 người. Trong đó cơ cấu như 

sau: 

Bảng 1. Chi tiết lao động của Công ty tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 

Nội dung 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ  

(%) 

Tổng số lao động thường xuyên tại doanh nghiệp 149 100,00 

Trong đó:    

* Phân theo trình độ 149 100,00 

- Cán bộ có trình độ đại học 32 21,48 

- Cán bộ có trình độ cao đẳng 1 0,67 

- Cán bộ có trình độ trung cấp 47 31,54 

- Cán bộ có trình độ sơ cấp 15 10,07 
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Chi nhánh: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: (08) 4456 8888 Fax: (08) 3821 0789 

- lao động phổ thông 54 36,24 

* Phân theo hợp đồng lao động 149 100,00 

- Biên chế 3 2,01 

- Hợp đồng lao động không thời hạn 141 94,63 

- Hợp đồng lao động có thời hạn 5 3,36 

* Phân theo độ tuổi 149 100,00 

- Lao động dưới 30 tuổi 9 6,04 

- Lao động từ 31 - 40 tuổi 49 32,89 

- Lao động từ 41 - 50 tuổi 51 34,23 

- Lao động trên 50 tuổi 40 26,84 

* Phân theo giới tính 149 100,00 

- Nam 130 87,25 

- Nữ 19 12,75 

Tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (27/4/2016), tổng số viên chức và người lao 

động có tên trong danh sách thường xuyên của Công ty là: 140 người. Trong đó cơ cấu như 

sau: 

Bảng 2. Chi tiết lao động của Công ty tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 

NỘI DUNG 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ  

(%) 

Tổng số lao động thường xuyên tại doanh nghiệp 140 100,00 

Trong đó:    

* Phân theo trình độ 140 100,00 

- Cán bộ có trình độ đại học 33 23,60 

- Cán bộ có trình độ cao đẳng 03 2,14 

- Cán bộ có trình độ trung cấp 38 27,14 

- Cán bộ có trình độ sơ cấp 8 5,80 

- lao động phổ thông 58 41,42 

* Phân theo hợp đồng lao động 140 100,00 

- Biên chế 3 2,14 

- Hợp đồng lao động không thời hạn 126 90,00 

- Hợp đồng lao động có thời hạn 11 7,86 
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Trang 11 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) 

Trụ sở: Số 52 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 4456 8888  Fax: (04) 3978 5379 

Chi nhánh: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: (08) 4456 8888 Fax: (08) 3821 0789 

* Phân theo độ tuổi 140 100,00 

- Lao động dưới 30 tuổi 07 5,00 

- Lao động từ 31 - 40 tuổi 52 37,14 

- Lao động từ 41 - 50 tuổi 37 26,43 

- Lao động trên 50 tuổi 44 31,43 

* Phân theo giới tính 140 100,00 

- Nam 123 87,86 

- Nữ 17 12,14 

8. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 

Căn cứ: 

- Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 27/04/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc 

phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang 

như sau: 

Bảng 3. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 
ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu 
Số liệu sau khi 

xử lý tài chính 
Số xác định lại Chênh lệch 

1 2 3 4 = 3-2 

A. Tài sản đang dùng 

(I+II+III+IV) 

53.400.675.068 65.322.930.548 11.922.255.480 

I. Tài sản cố định và đầu tư dài 

hạn 

3.776.492.451 13.489.648.200 9.713.155.749 

1. Tài sản cố định 3.665.266.039 13.319.624.487 9.654.358.448 

a. TSCĐ hữu hình 3.665.266.039 13.319.624.487 9.654.358.448 

2. Chi phí trả trước dài hạn 111.266.412 170.023.713 58.797.301 

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 49.624.182.617 51.833.282.348 2.209.099.731 

1. Tiền: 17.258.678.200 17.258.679.183 983 

+ Tiền mặt tồn quỹ 486.776.817 486.777.800 983 

+ Tiền gửi ngân hàng 1.733.345.827 1.733.345.827 - 

+ Tiền và tương đương tiền 15.038.555.556 15.038.555.556 - 

2. Các khoản phải thu 3.920.794.840 6.129.893.588 2.209.098.748 

3. Vật tư hàng hóa tồn kho 28.277.486.258 28.277.486.258 - 
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Trang 12 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) 

Trụ sở: Số 52 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 4456 8888  Fax: (04) 3978 5379 

Chi nhánh: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: (08) 4456 8888 Fax: (08) 3821 0789 

4. Tài sản lưu động khác 167.223.319 167.223.319 - 

III. Giá trị lợi thế kinh doanh 

của doanh nghiệp 

- - - 

IV. Giá trị quyền sử dụng đất - - - 

B. Tài sản không cần dùng - - - 

C. Tài sản chờ thanh lý 66.381.542 66.381.542 - 

I. Tài sản cố định và đầu tư dài 

hạn 

66.381.542 66.381.542 - 

1. Tài sản cố định 66.381.542 66.381.542 - 

D. Tài sản hình thành từ quỹ 

phúc lợi, khen thưởng 

- - - 

E. Tài sản chờ bàn giao 9.265.745.817 9.265.745.817 - 

1. Tài sản cố định 9.265.745.817 9.265.745.817 - 

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN 

CỦA DN (A+B+C+D+E). 

Trong đó: 

62.732.802.427 74.655.057.907 11.922.255.480 

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ 

DOANH NGHIỆP (Mục A) 

53.400.675.068 65.322.930.548 11.922.255.480 

E1. Nợ thực tế phải trả 

Trong đó: Giá trị quyền sử dụng 

đất nhận chuyển nhượng phải 

nộp NSNN 

14.246.385.009 

- 

14.246.385.009 

- 

- 

- 

E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp - - - 

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ 

PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI 

DN [A-(E1+E2)] 

39.154.290.059 51.076.545.539 11.922.255.480 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang 

9. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp 

9.1. Tình hình tài sản cố định 

Tình hình tài sản cố định của Công ty sau xử lý tài chính thể hiện tóm tắt ở bảng sau: 

Bảng 4. Giá trị tài sản cố định của Công ty sau xử lý tài chính 

ĐVT: đồng 

Tài sản Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

Tài sản cố định hữu hình 50.719.110.518 37.721.717.120 12.997.393.398 
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Trang 13 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) 

Trụ sở: Số 52 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 4456 8888  Fax: (04) 3978 5379 

Chi nhánh: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: (08) 4456 8888 Fax: (08) 3821 0789 

Tài sản Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

- Nhà cửa, vật kiến trúc 31.896.202.664 22.152.077.566 9.744.125.098 

- Máy móc thiết bị 16.564.180.634 15.160.141.505 1.404.039.129 

- Phương tiện vận tải, truyền dẫn 2.258.727.220 409.498.049 1.849.229.171 

- Thiết bị, dụng cụ quản lý - - - 

Tài sản cố định vô hình 34.214.400 34.214.400 - 

- Quyền sử dụng đất - - - 

- Phần mềm máy tính 34.214.400 34.214.400 - 

Chi phí XDCB dở dang - - - 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang 

9.2. Tình hình quản lý và sử dụng nhà đất 

Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang hiện đang quản lý và sử dụng tổng diện tích 

là 366.707,1 m2 bao gồm các vị trí đất cụ thể sau đây: 

Văn phòng công ty và Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Mỹ Tường 

- Địa chỉ: 157 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang; 

- Hợp đồng thuê đất số 26/HĐ.ĐC ngày 15/01/1998, thời gian thuê đất là 50 năm, mục 

đích thuê đất: sản xuất kinh doanh.  

- Tổng diện tích đất thuê : 10.416,3 m2  

Xí nghiệp Chăn nuôi Chợ Gạo 

- Địa chỉ: ấp Thành Lợi, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang; 

- Hợp đồng thuê đất số 295/HĐ.ĐC ngày 25/06/2002; thời gian thuê đất là 50 năm, mục 

đích thuê đất: sản xuất kinh doanh. 

- Tổng diện tích đất thuê: 24.096,2 m2  

Xí nghiệp Chăn nuôi 30/4 & Xí nghiệp Nuôi trồng Thủy sản 

- Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, xã An cư, huyện Cái Bè, Tiền giang; 

- Hợp đồng thuê đất số 14/HĐ.ĐC ngày 07/01/2000; thời gian thuê đất là 48 năm; mục 

đích thuê đất: sản xuất kinh doanh. 

- Tổng diện tích đất: 288.757,6 m2 

Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm 

- Địa chỉ: ấp Chợ, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang; 

- Hợp đồng thuê đất số 247/HĐ.ĐC ngày 25/05/2002, thời gian thuê đất là 50 năm; mục 

đích thuê đất: sản xuất kinh doanh. 
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Trang 14 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) 

Trụ sở: Số 52 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 4456 8888  Fax: (04) 3978 5379 

Chi nhánh: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: (08) 4456 8888 Fax: (08) 3821 0789 

- Tổng diện tích đất thuê: 43.436,97 m2  

10. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2013-2015 

10.1. Sản lượng sản phẩm và doanh thu qua các năm 

Bảng 5. Sản lượng sản xuất sản phẩm chủ yếu của Công ty qua các năm 
ĐVT: tấn 

Sản lượng sản xuất sản phẩm chủ yếu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

- Thức ăn chăn nuôi 7.875 5.728 4.522 

- Heo thịt hơi 748 542 469 

- Heo con giống 324 303 387 

Bảng 6. Doanh thu các sản phẩm chủ yếu của Công ty qua các năm 
ĐVT: triệu đồng 

Doanh thu các sản phẩm chủ yếu 
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị  Tỷ lệ 

Thức ăn chăn nuôi 77.789 64,73 58.206 58,04 47.905 47,52 

Heo thịt hơi 29.640 24,67 20.677 20,62 17.620 17,48 

Heo con giống 12.733 10,60 21.399 21,34 35.286 35,00 

TỔNG CỘNG 120.162 100% 100.282 100% 100.811 100% 

10.2. Cơ cấu về chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm 

Bảng 7. Tỷ lệ các loại chi phí và so sánh với doanh thu thuần qua các năm 
ĐVT: triệu đồng 

Yếu tố chi phí 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị 

% trên 

tổng 

doanh 

thu 

Giá trị 

% trên 

tổng 

doanh 

thu 

Giá trị 

% trên 

tổng 

doanh 

thu 

Giá vốn hàng bán  130.004 94,16 96.883 85,24 98.781 85,37 

Chi phí bán hàng  621 0,45 606 0,53 638 0,55 

Chi phí quản lý 5.576 4,04 12.673 11,15 13.116 11,33 

Chi phí tài chính  328 0,24 33 0,03 13 0,01 
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Trang 15 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) 

Trụ sở: Số 52 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 4456 8888  Fax: (04) 3978 5379 

Chi nhánh: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: (08) 4456 8888 Fax: (08) 3821 0789 

Chi phí khác  1.229 0,89 1.902 1,67 1.616 13,97 

TỔNG CỘNG 137.758 99,77 112.097 98,62 114.164 98,66 

10.3. Công nghệ, thiết bị, cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất các sản phẩm chủ yếu. 

Với nhiệm vụ trọng tâm là cung cấp ra thị trường những sản phẩm chăn nuôi như heo 

con giống, heo thịt luôn đạt chất lượng; thức ăn chăn nuôi bổ dưỡng, đáp ứng nhu cầu dinh 

dưỡng cho gia súc, gia cầm và thủy sản; các sản phẩm của công ty được người tiêu dùng 

tín nhiệm…, cho nên công ty xem việc đầu tư phát triển công nghệ, cơ sở hạ tầng là mục 

tiêu quan trọng hàng đầu; trong nhiều năm qua, công ty đã đầu tư, cải tạo và nâng cấp cơ 

sở hạ tầng tại các đơn vị trực thuộc như sau: 

Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Mỹ Tường được đầu tư dây chuyền sản xuất thức ăn chăn 

nuôi vào năm 2001 với cụm thiết bị gồm máy ép viên thức ăn dành cho gia súc, gia cầm, 

máy ép đùn sản xuất thức ăn thủy sản với trên 30 chủng loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi 

phục vụ cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Hiện nay, cụm thiết bị sản xuất thức ăn chăn 

nuôi này đã bắt đầu lạc hậu so với các thiết bị máy móc thế hệ mới nên phần nào hạn chế 

khả năng cạnh tranh với các sản phẩm đồng dạng khác có trên thị trường. 

Ba xí nghiệp chăn nuôi với gần 1.500 con nái sinh sản; Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm 

với dây chuyền giết mổ heo chuyên dùng và dây chuyền giết mổ gia cầm phục vụ cho tiêu 

dùng nội địa. 

10.4. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm trước khi cổ phần hóa 

Bảng 8. Một số chỉ tiêu tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 2013-2015 
ĐVT: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 
Năm 

2013 2014 2015 

1. Tổng doanh thu 138.074 113.664 115.714 

2. Vốn kinh doanh 52.936 62.741 60.655 

3. Vốn nhà nước 48.495 48.495 48.495 

4. Lợi nhuận trước thuế 316 1.567 1.550 

5. Lợi nhuận sau thuế 224 1.142 1.235 

6. Tổng số lao động (người) 167 151 151 

7. Thu nhập BQ (người/tháng) 4,8 5,4 5,8 

8. Các khoản nộp ngân sách 

a. Thuế VAT 

b. Thuế thu nhập 

1.658 

783 

93 

2.414 

1.051 

425 

1.140 

226 

315 
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Trang 16 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) 

Trụ sở: Số 52 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 4456 8888  Fax: (04) 3978 5379 

Chi nhánh: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: (08) 4456 8888 Fax: (08) 3821 0789 

9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 0,005 0,024 0,03 

10. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 0,004 0,018 0,02 

11. Nợ phải trả. Trong đó: 

- Nợ ngân sách 

- Nợ ngân hàng 

4.441 

174 

401 

14.246 

76 

7.560 

12.160 

81 

- 

12. Nợ phải thu 

- Trong đó nợ khó đòi 

6.766 

3.161 

6.242 

3.121 

4.843 

2.836 

11. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

11.1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và sự hỗ trợ của các sở, ban 

ngành chức năng trong tỉnh; 

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng – Giám đốc và Đoàn thể; 

- Cơ sở vật chất chuồng trại trang thiết bị, con giống… được đầu tư cải tạo đúng trọng 

tâm nên tăng năng suất lao động và hiệu quả chăn nuôi; 

- Cán bộ, công nhân lao động luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, an tâm công 

tác, chấp hành tốt nội quy cơ quan, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao; 

- Giá tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trong năm có nhiều thuận lợi cho người chăn nuôi. 

11.2. Khó khăn 

Giá tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi heo (heo thịt hơi, heo con giống...) tuy có thuận lợi nhưng 

có nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro do: 

- Dịch bệnh luôn là vấn đề được quan tâm do diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ 

bùng phát trên diện rộng, gây tâm lý lo ngại với người chăn nuôi và người tiêu dùng 

thực phẩm, chi phí thú y cao (do tiêm phòng vaccin tai xanh, PED...) càng làm gia tăng 

giá thành các sản phẩm chăn nuôi; 

- Giá nguyên, nhiên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi biến động tăng là những trở 

ngại lớn cho ngành chăn nuôi. 

II. DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 

1. Tên và địa chỉ doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa 

- Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG 

- Tên tiếng Anh : Tien Giang Livestock Breeding Company 

- Tên viết tắt : Tien Giang Librexco 

- Địa chỉ : 157 Lê Thị Hồng Gấm – Phường 6 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang 

- Điện thoại : (073) 387 0262 – (073) 387 0206 
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- Fax : (073) 388 0732 

2. Ngành nghề kinh doanh dự kiến sau khi cổ phần hóa 

Sản xuất, kinh doanh: thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản; heo thịt, heo giống 

các loại, tinh heo; gia cầm, thủy cầm giống và thương phẩm; cá giống, cá thịt; lương thực, 

thực phẩm; nguyên liệu và các chất bổ sung thức ăn chăn nuôi; vật tư nông nghiệp; vật tư 

thiết bị chuyên ngành chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc; khai thác kinh doanh mặt bằng 

kho tàng, bến bãi. 

3. Hình thức pháp lý 

Thực hiện Công văn số 2184/TTg-ĐMDN ngày 22/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 05/09/2011 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh 

Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2015. Sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ hoạt động dưới hình 

thức Công ty cổ phần, trong đó Nhà nước nắm giữ 64% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật 

Doanh  nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần. 

4. Cơ cấu tổ chức của Công ty sau khi cổ phần hóa 

 

 

Công ty có 2 phòng chuyên môn giúp việc (phòng Kế toán - Nghiệp vụ - kỹ thuật, 

phòng Tổ chức - Hành chánh) và 3 đơn vị trực thuộc gồm: Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi 

Mỹ Tường, Xí nghiệp Chăn nuôi 30/4, Xí nghiệp Chăn nuôi Chợ Gạo; Công ty là đơn vị 
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hạch toán độc lập, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Điều lệ hoạt động và Quy 

chế làm việc của công ty cổ phần. 

5. Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần 

Số lao động chuyển sang Công ty cổ phần tại thời điểm có quyết định phê duyệt giá trị 

doanh nghiệp cổ phần hóa là 109 người:  

Bảng 9. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần 

Tiêu chí 
Số lượng 

(người) 
Tỷ trọng 

(%) 

Phân theo trình độ lao động 109 100,00 

- Trình độ đại học 30 27,52 

- Trình độ cao đẳng, trung cấp 34 31,19 

- Trình độ khác (tốt nghiệp phổ thông) 45 41,29 

Phân theo loại hợp đồng lao động 109 100,00 

- Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động 3 2,75 

- Hợp đồng không thời hạn 95 87,16 

- Hợp đồng thời hạn từ 1 - 3 năm 11 10,09 

- Hợp đồng thời vụ (dưới 3 tháng) - 0,00 

Phân theo giới tính 109 100,00 

- Nam 96 88,07 

- Nữ 13 11,93 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang 

6. Phương án sử dụng đất 

Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang đã được UBND 

Tỉnh Tiền Giang phê duyệt theo Văn bản số 5367/UBND-KTN ngày 09/11/2015 của Ủy 

ban Nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

6.1. Các khu đất Công ty cổ phần có nhu cầu sử dụng sau cổ phần và đề nghị được 

thuê đất và trả tiền thuê đất hàng năm 

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang đề nghị được thuê đất và trả tiền thuê đất hàng 

năm các khu đất có tổng diện tích là 299.173,9 m2 bao gồm các vị trí đất cụ thể sau đây: 

Văn phòng công ty và Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Mỹ Tường 

- Địa chỉ: 157 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền giang; 

- Tổng diện tích đất thuê: 10.416,3 m2  
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Xí nghiệp Chăn nuôi 30/4 

- Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, xã An cư, huyện Cái Bè, Tiền giang; 

- Tổng diện tích đất: 288.757,6 m2 

6.2. Các khu đất Công ty cổ phần không có nhu cầu sử dụng sau cổ phần và đề nghị 

bàn giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh xử lý 

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang sẽ bàn giao lại chủ sở hữu các khu đất có tổng 

diện tích là 67.533,17 m2 bao gồm các vị trí đất cụ thể sau đây: 

Xí nghiệp Chăn nuôi Chợ Gạo 

- Địa chỉ: ấp Thành Lợi, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang (thời gian bàn 

giao dự kiến ngày 30/06/2017); 

- Tổng diện tích đất: 24.096,2 m2  

Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm 

- Địa chỉ: Ấp Chợ, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang (thời gian bàn giao dự kiến 

ngày 30/06/2016); 

Tổng diện tích đất: 43.436,97 m2 

7. Phương án đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

7.1. Chiến lược phát triển 

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo định hướng sản xuất kinh 

doanh; 

- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý của công ty cổ phần để phát huy lợi thế và tiềm 

năng hiện có nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị; 

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học như: Viện, trường Đại học, 

Trung tâm Nghiên cứu… để kịp thời nắm bắt những thông tin về tiến bộ khoa học kỹ 

thuật giúp xây dựng định hướng sản xuất kinh doanh; 

- Bên cạnh các mặt hàng truyền thống tham gia thị trường, công ty không ngừng nghiên 

cứu sản phẩm mới; tổ chức lại nhóm hàng, ngành hàng ưu tiên sản xuất và mang lại 

hiệu quả cao; đa dạng ngành nghề kinh doanh để phát huy lợi thế hiện có nhằm nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường và nhu cầu của khách hàng. 

7.2. Mục tiêu phấn đấu 

Xây dựng Công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trình độ 

quản lý và công nghệ hiện đại, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời sống 

cho người lao động, đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

8. Các chỉ tiêu chính 

Trên cơ sở của tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt động của 

Công ty sau khi cổ phần và nền tảng các nguồn lực hiện có, Công ty đưa ra dự kiến các chỉ 

tiêu kinh tế trong các năm tiếp theo như sau: 
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Bảng 10. Các chỉ tiêu SXKD chính sau cổ phần hóa, giai đoạn 2016-2019 

TT Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2018 2019 

1. Sản lượng sản xuất       

a) Thức ăn chăn nuôi tấn 5.800 6.000 7.000 10.000 

b) Heo thịt hơi " 310 330 350 400 

c) Heo con giống " 245 260 280 300 

d) Cá giống, cá thịt " 70 75 80 90 

2. Doanh thu Tr.đồng 92.487 97.200 110.000 147.000 

3. Lợi nhuận trước thuế " 2.010 2.200 3.380 4.450 

4. Lợi nhuận sau thuế " 1.608 1.760 2.704 3.560 

5. Lợi nhuận sau thuế/ vốn 

Điều lệ 

" 0,032 0,035 0,053 0,070 

6. Nộp ngân sách " 1.250 1.500 1.650 1.750 

7. Tỷ lệ cổ tức trả cổ đông % 3,0 3,3 5,0 6,5 

8. Lao động bình quân người 140 130 130 130 

9. Thu nhập bình quân/người Tr.đồng 5,0 5,5 6,5 7,0 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên có tính toán đến việc tái cơ cấu lại sản xuất theo 

hướng sử dụng đất đai và cơ sở vật chất tại Xí nghiệp Chăn nuôi Chợ Gạo có thời hạn; 

- Những sản phẩm chủ lực của công ty tham gia thị trường sẽ ngày càng đi vào chiều 

sâu để tăng giá trị cạnh tranh và tăng uy tín thương hiệu. 

9. Các giải pháp thực hiện 

Để đạt được những định hướng, mục tiêu và thực hiện thành công chiến lược phát triển nêu 

trên, Công ty CP sẽ tiến hành các giải pháp sau: 

9.1. Về tổ chức bộ máy Công ty cổ phần 

Sau khi cổ phần hóa, Công ty cổ phần sẽ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới sự 

quản lý, giám sát và điều hành của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát và Ban Tổng giám đốc. Việc thành lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng 

giám đốc sẽ tuân theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và quy định hiện hành về công 

ty cổ phần. Cơ sở hoạt động của công ty cổ phần là Điều lệ, trên cơ sở tôn trọng pháp luật 

và các quy định có liên quan. 

Cơ cấu quản lý và bộ máy tổ chức Công ty CP cũng sẽ được sắp xếp, tinh giảm ở mức hợp 

lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả. Việc sử dụng lao động sau khi chuyển 

sang Công ty CP thực hiện theo các nguyên tắc sau: 
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- Sử dụng tối đa số lao động hiện có tại thời điểm cổ phần hoá, trên tinh thần tinh gọn, 

hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu và định hướng hoạt động trong tương lai của Công ty CP. 

- Chọn lựa cán bộ có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, 

phẩm chất đạo đức để xem xét đưa vào danh sách cán bộ quy hoạch, dự bị nhằm chủ động 

có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ kế thừa. 

- Quy hoạch điều động nguồn nhân lực trong nội bộ Công ty CP, thực hiện chính sách thu 

hút nguồn nhân lực. 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp, đồng thời tạo môi trường và điều 

kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động; xây dựng và thực hiện văn hóa doanh 

nghiệp. 

- Sắp xếp lại và củng cố một số phòng ban để tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh của Công ty CP. 

- Chú trọng công tác đào tạo và việc tuyển dụng mới. Hoạt động này nhằm bố trí, sắp xếp 

lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường và tận dụng có hiệu quả một cách triệt để 

nguồn nhân lực của Công ty CP. 

9.2. Về sản xuất kinh doanh 

- Đầu tư nâng cao chất lượng con giống, đặc biệt giống ngoại nhập thuần chủng. 

- Hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

trong công tác giống, dinh dưỡng và chăm sóc nuôi dưỡng. 

- Mở rộng quan hệ liên doanh, liên kết đầu tư hợp tác với các đối tác trong và ngoài 

ngành nhằm tiêu thụ sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. 

- Cải tiến phương thức sản xuất kinh doanh đa dạng linh hoạt hiệu quả trong công ty cổ 

phần. 

10. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 

Căn cứ kết quả xác định giá trị doanh nghiệp thì phần vốn nhà nước là 51.076.545.539 

đồng, theo đó vốn điều lệ của công ty cổ phần là: 51.000.000.000 đồng (Năm mươi mốt tỷ 

đồng), tương ứng 5.100.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần; số 

tiền dư ra là 76.545.539 đồng công ty sẽ làm thủ tục hoàn trả lại vốn nhà nước theo quy 

định hiện hành. 

Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ 

về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Quyết định số 291/QĐ-

UBND ngày 04/02/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc cổ phần hóa Công 

ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang thì tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ tại Công ty Cổ 

phần từ 50% đến dưới 65%. Như vậy, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty chọn là 64% như 

sau: 



      CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI TIỀN GIANG  BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

Trang 22 

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) 

Trụ sở: Số 52 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 4456 8888  Fax: (04) 3978 5379 

Chi nhánh: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM Điện thoại: (08) 4456 8888 Fax: (08) 3821 0789 

- Vốn Nhà nước tham gia Công ty Cổ phần chiếm 64% tương đương 3.264.000 cổ phần 

(32.640.000.000 đồng). 

- Cổ đông khác 36% tương đương 1.836.000 cổ phần (18.360.000.000 đồng). 

Bảng 11. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty sau khi cổ phần hóa 

TT Cổ đông 
Số lượng  

(cổ phần) 

Giá trị cổ phần  

(đồng) 

Tỷlệ 

 (%) 

I Nhà nước  3.264.000 32.640.000.000 64,00 

II Cổ phần bán ra ngoài 1.836.000 18.360.000.000 36,00 

1 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV 231.000 2.310.000.000 4,53 

1.1 
Mua theo tiêu chuẩn thâm niên 

làm việc trong khu vực Nhà nước 
231.000 2.310.000.000 4,53 

1.2 

Mua theo đăng ký cam kết làm 

việc lâu dài tại Công ty cổ phần 

(trong thời hạn ít nhất 03 năm) 

- - - 

1.3 

Mua theo tiêu chuẩn chuyên gia 

giỏi, có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cao 

- - - 

2 

Cổ phần bán đấu giá công khai 

trên Sở Giao dịch Chứng khoán 

TP. Hồ Chí Minh 

1.605.000 16.050.000.000 31,47 

Tổng cộng (I + II) 5.100.000 51.000.000.000 100,00  

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang 

11. Các nhân tố rủi ro 

11.1. Rủi ro về kinh tế 

Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, 

sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái... các yếu tố này tác động mang tính 

hệ thống tới nền kinh tế. Những biến động bất thường của các yếu tố này có thể gây ra 

những rủi ro cho các chủ thể tham gia vào nền kinh tế. 

Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đã thoát khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn 

cầu năm 2009 và đang trên đà hồi phục mạnh mẽ, do vậy có thể nhận định rằng rủi ro về 

kinh tế không phải là một rủi ro lớn đối với hoạt động của Công ty trong giai đoạn hiện 

nay. 

11.2. Rủi ro về luật pháp 

Là một doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động của Công ty trước tiên chịu sự điều chỉnh 

của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp quy liên quan. Bên cạnh đó, do hoạt động 
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trong lĩnh vực chăn nuôi nên Công ty cũng chịu sự điều chỉnh của các Luật khác như Luật 

Bảo vệ môi trường, Quy định về Quản lý thức ăn chăn nuôi,... Ngoài ra, khi tiến hành đấu 

giá cổ phần trên thị trường chứng khoán, hoạt động của Công ty phải tuân theo Luật chứng 

khoán, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Hiện nay, hệ thống luật pháp của Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện 

do đó các văn bản luật và dưới luật có nhiều chỉnh sửa để phù hợp với tình hình phát triển 

của đất nước trong từng giai đoạn. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty. 

11.3. Rủi ro về tỷ giá 

Rủi ro về thay đổi tỷ giá không phải là một nhân tố ảnh hưởng đáng kể tới hiệu quả 

kinh doanh các công ty do trong lĩnh vực chăn nuôi, hầu hết các hoạt động đều giao dịch 

bằng đồng Việt Nam. 

11.4. Rủi ro của đợt chào bán 

Tình hình kinh tế trong nước tuy chưa hoàn toàn thoát hẳn khó khăn nhưng đã dần trở 

nên ổn định, lạm phát có dấu hiệu đã được kiểm soát, mặt bằng lãi suất liên tục được điều 

chỉnh theo hướng giảm... là những yếu tố đã nâng đỡ tâm lý của nhà đầu tư quay trở lại thị 

trường chứng khoán. Tuy vậy, xu hướng tăng trưởng của thị trường vẫn chưa ổn định. 

Cùng với đó, các sự kiện kinh tế - chính trị khách quan cũng ảnh hưởng lớn đến sự sụt 

giảm mạnh trong thời gian ngắn vừa qua của thị trường chứng khoán cũng có những tác 

động nhất định đến tâm lý nhà đầu tư, khiến nhà đầu tư dè dặt hơn trong việc đưa ra các 

quyết định đầu tư của mình.  

Đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Chăn nuôi Tiền Giang sẽ 

phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm chính thức đấu giá, 

tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn cổ phần của Công ty. Vì vậy, có thể có 

rủi ro không bán hết số cổ phần dự định chào bán.  

Trường hợp bán không hết thì xử lý theo quy định tại Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 

18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công 

ty cổ phần và Thông tư 196/2011/BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

thành công ty cổ phần. 

11.5. Rủi ro khác 

Ngoài ra còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng 

nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như chiến tranh, khủng bố, các hiện 

tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt), dịch bệnh. 

12. Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần 

12.1. Phương thức bán cổ phần 
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- Việc bán cổ phần lần đầu của Công ty CP được áp dụng theo phương thức bán đấu giá 

công khai quy định tại Điều 37 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Điều 6, Điều 7 Thông tư 

196/2011/TT-BTC. Công ty CP sẽ thực hiện bán đấu giá 01 lần. Nếu đấu giá không thành 

công thì Ban Chỉ đạo cổ phần hoá sẽ trình UBND tỉnh quyết định về việc điều chỉnh lại cơ 

cấu vốn điều lệ hoặc tổ chức chào bán cổ phần lần 2 theo quy định. 

- Giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá là cơ sở để xác định giá bán cổ phần ưu 

đãi, cổ phần mua thêm cho người lao động. 

Loại cổ phần:  

Tất cả cổ phần của Công ty CP tại thời điểm phát hành là cổ phần phổ thông. Các hoạt 

động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của Điều lệ 

Công ty CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Phương thức phát hành: 

- Việc bán cổ phần ưu đãi cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty CP 

được thực hiện tại doanh nghiệp theo danh sách đã được phê duyệt sau khi bán đấu giá 

công khai. 

- Cổ phần bán cho các nhà đầu tư thông qua hình thức bán đấu giá công khai được tổ 

chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. 

- Sau khi tổ chức bán đấu giá công khai mà số lượng cổ phần chưa bán hết thì bán tiếp 

số lượng cổ phần này theo phương thức thoả thuận trực tiếp quy định tại Điều 39, Điều 

40 Nghị định 59/2011/NĐ-CP và Điều 6, Điều 8 Thông tư số 196/2011/TT-BTC. 

12.2. Cổ phần bán cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty mua theo 

tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước (đây là nhóm cổ phần được tự 

do chuyển nhượng) 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 

của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì giá 

bán cổ phần cho người lao động trong trường hợp này là “Người lao động có tên trong 

danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ 

phần hoá được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước 

với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất”. Cụ thể: 

- Tổng số viên chức và người lao động có tên trong danh sách lao động Công ty CP ngày 

27/04/2016 (thời điểm UBND tỉnh Tiền Giang công bố giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH 

MTV Chăn nuôi Tiền Giang để cổ phần hóa) là: 140 người. 

- Tổng số viên chức và người lao động được mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm 

việc trong khu vực Nhà nước: 135 người. 

- Tổng số năm công tác toàn bộ số viên chức và người lao động được mua cổ phần theo 

tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước: 2.310 năm. 
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- Tổng số cổ phần viên chức và người lao động được mua theo quy định của hình thức 

này là 231.000 cổ phần với tổng mệnh giá là: 2.310.000.000 đồng, chiếm 4,53% vốn điều 

lệ Công ty CP. 

- Thời gian thực hiện bán cổ phần cho viên chức và người lao động: Việc triển khai bán 

cổ phần cho viên chức và người lao động sẽ thực hiện sau khi tổ chức bán đấu giá công 

khai ra công chúng. 

Bảng 12. Tổng hợp số cổ phần chào bán cho người lao động 

TT 
Tiêu chí phân loại cổ phần mua 

ưu đãi 

Số lượng 

CBNV được 

mua ưu đãi 

Số  

cổ phần 

ưu đãi 

Giá ưu đãi 

1 

Người lao động được mua cổ phần 

ưu đãi theo số năm làm việc tại khu 

vực Nhà nước  

135 231.000 

Bằng 60% giá đấu 

thành công thấp 

nhất 

2 

Người lao động được mua cổ phần 

ưu đãi có cam kết làm việc lâu dài 

tại Công ty cổ phần (trong thời hạn 

ít nhất 03 năm sau cổ phần hóa) 

- - 

(Không có người 

lao động đăng ký 

mua) 

3 

Người lao động là các chuyên gia 

giỏi, có trình độ chuyên môn cam 

kết làm việc cho doanh nghiệp sau 

cổ phần hóa 

- - 

(Không có người 

lao động đăng ký 

mua) 

TỔNG CỘNG 135 231.000  

12.3. Cổ phần bán đấu giá công khai trên sở Giao dịch Chứng khoán 

Số cổ phần thực hiện bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài như sau: 

- Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài là: 1.605.000 cổ phần, tương ứng: 

16.050.000.000 đồng (Mười sáu tỷ không trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 31,47% 

vốn điều lệ. 

- Giá bán khởi điểm dự kiến: 10.000 đồng/cp. 

- Thời gian chào bán: Dự kiến tháng 05/2016 đến tháng 06/2016, sau khi có Quyết định 

của UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt phương án cổ phần. 

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. 

- Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và 

nước ngoài theo quy định của pháp lụật (Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 

59/2011/NĐ- CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ). 

13. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần 
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Theo đúng quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Chăn nuôi Tiền Giang do Sở Giao 

dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành. 

14. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu 

Công ty sẽ triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu ngay sau khi hoàn tất cổ phần hóa theo 

quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP về việc cổ phần hóa đồng thời niêm yết ngay trên 

Sở Giao dịch chứng khoán. 

Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang có kế hoạch sẽ làm việc và nộp hồ đăng 

ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), dự 

kiến đưa cổ phiếu giao dịch chính thức trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

15. Kế hoạch sử dụng tiền từ bán cổ phần 

Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa được thực hiện theo quy định tại mục III 

Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính. 

Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của nhà 

nước tại Công ty cổ phần, Công ty dự kiến số lượng cổ phần bán được với giá khởi điểm 

là 10.000 đồng/cổ phần, thì kế hoạch hoàn vốn nhà nước chi tiết như sau: 

Bảng 13. Kế hoạch sử dụng tiền từ bán cổ phần 

ĐVT: đồng 

TT 
KẾ HOẠCH HOÀN VỐN NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC 

Ký hiệu – cách 

tính 
SỐ TIỀN 

1 Vốn điều lệ Công ty CP (a) 51.000.000.000 

2 Vốn Nhà nước thực tế tại doanh nghiệp (b) 51.076.545.539 

3 Tiền thu từ cổ phần hoá (c) 17.436.000.000 

3.1 

Thu từ bán cổ phần cho viên chức và người 

lao động theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc 

trong khu vực nhà nước 

(60% giá đấu 

thành công thấp 

nhất) 

1.386.000.000 

3.2 
Thu từ bán cổ phần cho viên chức và người 

lao động theo cam kết làm việc 
  0 

3.3 Thu từ bán đấu giá ra bên ngoài   16.050.000.000 

4 

Giá trị thực tế chênh lệch phần vốn Nhà 

nước tại doanh nghiệp với mức vốn điều 

lệ 

(d)=(b)-(a) 76.545.539 

5 
Tổng chi phí CPH và các chi phí được trừ 

vào vốn nhà nước 
(e)=(g)+(h) 3.070.110.250 

5.1 Sắp xếp lao động dôi dư (g) 2.670.110.250 
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5.2 Chi phi c6 phAn ho6 dcrn vi thgc hiQn (h) 400.000.000

6
T6ng s6 tid, nQp vd Qui h6 trg sip x6p
doanh nghiQp

(c)-(d)-(e) 14.442.435.289

KET LUAN
Bin c6ng bO tfrdng tin dugc cung c6p cho nhd dAu tu nhdm mgc dich girip nhd clAu tu

c6 th6 dirlth gi6vO tai s6n, tinh hinh tni chinh, k6t qui vh triiSn vgng kinh doanh cria Cdng

ty TNHH MTV Chdn nu6i Ti0n Giang tru6c khi d6ng ky mua c6 phdn.

BAn cdng b6 th6ng tin dugc l4p trOn co sd c6c th6ng tin vd s6 tigu do C6ng ty TNHH

MTV Chdn nu6i Ti6n Giang cung c6p theo quy dinh dim b6o tinh c6ng khai, minh b4ch
^;.vir bio vQ quy6n lqi ho,p ph6p cria c5c nhd d6u tu.

Chring t6i kinh mong c6c nhd d6u tu tham kh6o BAn c6ng bti ttrOng tin ndy dO ra quytSt

dinh tham gia d6u giri mua c6 phAn cria C6ng ty TNHH MTV Chdn nu6i Ti0n Giang.

Xin trAn trgng cim crn!

Tiin Gihng, ngdy 17 thdng 05 ndm 2016

BAN CHi DAo co puAN uoa ro Cutlc PHAT nANn
TRI/6NG BAN CONC TY TNHH MTV CHAN NUOI

TIEN GIANG
GIAM DOC
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Trang 27
T6 chrlc tu vdn: C6ng ty c6 phAn Chring kho6n IB (IBSC)

Tru sd: 36 52 L6 Dai Hanh, Q.Hai Bd Tnmg, HdNQi

Chi nhanh: 180-192 Nguy6n C6ng Trt, Q.1, TP.HCM

DiQntho4i: (04) 4456 8888 Fax: (04) 39785379

EiOn thoai: (08) 4456 8888 Fax: (08) 3821 0789




