
BQ Nong nghi~p va PTNT CQNG HOA XA HQI CHiT NGHIA VI~T NAM 
CONG TY co PHAN fJ('>c l~p - Til do - H(~mh phuc 

BAov~ THt)'C V~T 1 TRUNG U'ONG 

Ha N(Ji, ngay 09 thang 4 nam 2019 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIeN TV CVA 
0Y BAN CHUNG KHOAN NHA NU'OC 

Kinh girL' 	 - Uy ban Ch(rng kho3n Nha ntrO'c 
- So' giao dich chfrng kho3n Ha NQi 
- Quy cB dong 

1. Ten Cong ty: Cong ty c6 ph~n Bao v~ thvc v~t 1 Trung uang 

Trl.l so chfnh: s6 145 ph6 H6 Dic Di, phuong Quang Trung, qu~n D6ng Da, thanh 
ph6 Ha NQi 

Di~n thoc;l i: 024.38572764 

Fax: 024.38572751 

MaCK: BTl 

Nguoi thvc hi~n cong b6 thong tin: Le Ng<;>c Di~p 
LOc;li thong tin cong b6: D 24h D72h Dveu c~u D B~t thuang ~ Dinh ky 
(cong ty danh d~u X vao mvc c~n cong b6) 

2. NQi d ung thong tin cong bB: 

Cong ty c6 ph~n Bao v~ thvc v~t 1 Trung uang Bao cao Vy ban Chung 
khoan Nha nuac va So giao dich chUng khoan Ha NQi vS vi~c t6 chuc d?i hQi 
d6ng c6 dong thuang nien nam 2019 va cac tai li~u tc;l-i Dc;l-i hQi d6ng c6 dong 
thuang nien nam 2019 t6 chuc ngay 24/4/2019. Cv thS nhu sau: 

- Tha i gian h<;>p: 7h30 ngay 24 thang 4 nam 2019 (Thu Tu) 

- Dia diSm h<;>p: HQi truong t~ng 4, TfI.l so' Cong ty - Dia chi: s6 145 ph6 
H6 Di e Di , phuong Quang trung, qu~n D6ng Da, Tp Ha NQi. 

- Website dang tai tai 1i~u: http://psc1.com/Q.H c6 donglNam 2019 

Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day 1a dung sv th~t va 
hoan toan chiu trach nhi~m truac phap lu~t vS nQi dung cac thong tin da cong b6. 

* Taj lifU dinh kem: NG .'. DUQC UQ CBTT 
- Thong baa mai hop dc;d h(Ji d6ng c6 dong 
thuang nien nom 2019 

- Tai li?u hOp dC;d h(Ji d6ng c6 dong thuang 
nien nom 2019 

• N KIEM SOAT 

http://psc1.com/Q.H


BQ Nong nghi~p va PTNT CQNG HOA XA HQI CHU NGIDA VI~T NAM 
CONG TV CO PH AN DQC l~p - Tv' do  H~nh phuc 

BAO v'(t THl,J'C V~T 1 TRUNG HONG 
Ha N(;i, ngay 18 thing 3 nam 2019 

So: 154 TB/BVTV.I-HDQT r 

THONGBAO 

Mo'i h(Jp lJ(li h9i dang cJ dong thlfirng nien n iim 2019 
Cong OJ cJ phan Bao V? thfl'c v~t 1 Trung u'O'ng 

(Thong baa nay thay gi6y mO'i) 

K iuh gifi : Cae e6 dong ~ 
<:) ' ~ 

.....,. CONG n 
~. CO'PHAN 

Can Clr QuySt cijnh tri~u t?P D;;ti hQi ci6ng c6 ciong th uOng nien nam .0v~ TIIVC v~ 
eua Chu tich HQi ci6ng qwin tri Cong ty c6 ph~n BilO v~ thl,Ic V?t 1 Trung u .JRUNG UONGC) 

s6 : 153 QB/BVTV.1-HBQTngay 18/3/2019. ~G'DA.1' " 

CHi; TICH HDQT CONG TY CO PHAN 
BAo V~ THl!C V~T 1 TRUNG {fONG TH ONG BAo 

1. Tri~u t?P cac c6 ciong ciSn tham dv D;;ti hQi ci6ng c6 ciong thuemg nien 
nam 20 19 Cong ty c6 ph~n Bao v~ thl,Ic V?t 1 Trung uong. 

- Thai gian: 7 gia 30 phut ngay 24 thang 4 nam 2019. 
- D ja di€m ~ HQi trucmg t~ng 4, Tnl sa Cong ty c6 ph~n BilO v~ thl,Ic V?t 

1 Trung uang - Dia chi: S6 145 ph6 H6 D~c Di, phuang Q uang Trung, qu?n 
D6ng Ba, TP. Ha N Qi. 

Noi dung Dai hoi g6m: 
+ Thong qua Bao cao tai chinh (tom t~t) cia: kiSm toan; PhuO'ng an phan 

ph6 i lq i nhu?n, trich l?p cac quy va chi tra c6 tilc nam 2018. 
+ Thong qua B ao cao kSt qua ho;;tt ciQng san xu~t kinh doanh nfun 20 18 ; 

KS ho;;tch san xu~t kinh doanh nam 2019. 
+ Thong qua Bao cao cua HQi d6ng quan tri nam 2018. 
+ Thong qua Bao cao ho;;tt dQng cua Ban ki€m soat nam 2018. 
+ Thong qua KS ho;;tch phat tri€n ng~n h;;tn va dai h;;tn cua Cong ty. 
+ Thong qua phuong an chi tra thll lao cua HQi d6ng quan tri va Ban k iSm 

soat nam 2018; D@ xu~t muc chi tra thll lao cho HQi d6ng quan tri va Ban kiSm 
soat nam 2019. 

+ Lila chQn dun vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2019. 
+ Cac v~n d@ khac thea quy dinh clla Di@u l~ Cong ty. 

Chuong trinh Bai hoi (co ban gui kem). 

2. Cac c6 dong di dV D;;ti hQi phai dang ky vai Ban t6 chilc b~ng van ban 
thea M~u quy dinh. Trucmg hQ'P c6 dong khong th€ tham dl,I d;;ti hQi co th~ uy 
quy@n cho nguai d;;ti di~n tham dV. Vi~c uy quy~n phai duQ'c thl,Ic hi~n b~ng 
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van ban thea m§u quy dinh cua Cong ty va chi thvc hi~n uy quySn mQt l ~n, 
nguai dugc uy quy@n khong duQ'c uy quy@n cho nguai khac. 

3. Quy vi c6 dong xin vui long xac nh~n S\I tham dV b~ng DO'l1 dang ky 
tham d\J (m§u s6 01), Gi~y u)' quy@n (m§u s6 02 d6i v6'i Jrucrng hqp uy quy~n 
cho ngu a i khac tham dv) v~ Ban T6 chuc tru6'c ngay 20/4/2019 thea dia chi 
sau: 

- Phong T5 chuc - Hanh chfnh, Cong ty c6 ph~n Bao v~ thvc V?t 1 
Trung uang s6 t 45 H6 f)~c Di, phuang Quang Trung, qu~n D6ng Da, Tp. Ha 
NQi. 

- N guai lien h~: Ong Bui Dinh Trang, Ph6 Phong ph\! trach Phong T6 
chtrc - Hanh chinh Cong ty. 

- Di~n tho?i: 024.3533 0179; Mobile: 0975230269 ~..... 
C'" 

- Fax : 024.3857 2751; '-0)- Email : bu idinhtrang@tuaf.edu.vn . 1 ,.. 

NSu c6 dong gui Dan dang ky va Gi~y uy quy~n v~ Cong ty qua duo '~~ 
fax ho~c Email thi d~ nghi n9P l?i ban g6c khi tham dv D<;ii h9i. 

Sl,r tham du d~y du va dung gia cua Quy vi se g6p ph~n VelO thanh cong 
cua B?i h9i./.j2-

NO'i nlulfl: 
- Cae e6 dong; 
- HDQT Cong ty; 
- Ban KS Cong ty; 
- Ban TOD Cong ty; 
- Luu: TCHC, VT. 

Pillro'llg IllIfe gIN: 
o Fax; OPCN; 0 Bu'u di~n. 

o M~ng n9i b9. 

Ghi ch u: 
- C6 dong dang nh¢p VaG trang web cua Cong ty: http://www.psc1.com - m!IC quan It? 

c8 {fong dd bdt them thong tin. 
- C6 dong co thi tili cae mdu Don dang kf, Gi6y uy quy~n t(li dja chi trang web cua 

Cong ty: Itttp:llwww.pscJ.com. 
- QWY c6 dong ho(ic ngu'Cli dUilc uy quy~n khi tham du hpp D(li h(Ji d6ng c6 ,dong xin 

vui long mang theo CA1NDlh(J chiiu, gi6y uy quyin (ndu la nguai du(/c uy quyin) de dang kf 
tu cach c6 dong tham du. 
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Mc7u s6 0] 

CONG HOA. xA HOI em) NGIDA VIET NAM . . . 
DQc l~p - Ty' do - H~nh phiic 


DONDANG KY 

HAM Dtr PIDEN HOP DAI HOI DONG CO DONG 

. THUONG Nl EN NAM 2019 

Ten to chilc/ Ten c6 dongl D~i di~n c6 dong: ........ ............. ...... . .. .......... .. 


M N :.. d"
a so co ;.. ong: ...... ....... .. ....... . .... . .... . ............. .... .... .... .... . ............. .. 


S6 CMTND/CNDKKD ........ ..............ngay c~p .. .... . ..... .....nai c~p .. .... . .. .. 


D' h'!,len " h ~!a c 1 y: .. ... . . ........ ..... .. . . ....................... . ............ .... . ............. . 


S6 di~n tho~il Fax: ...... .... ..... .... ......... . ........... . .. .. .... . ................... ......... . 


Theo Thong bao s6 154 TBIBVTV.1-HDQT ngay 18/3/2019 cua Cong ty c6 
ph~n Bao v~ thvc v~t 1 Trung uang v@ vi~c t6 chilc phien hQp D~i h9i d6ng c6 
dong thuemg nien nam ~o 19; toi xin dang ky tham dv v6i s6 c& ph~n biSu quy~t 
la' ... ................... ... co " pan,h ~ trong d'0: 

- S6 c6 ph~n sa hfru : ....................................... c6 ph~n 


S :.. co;' h ~ d ' ~ ;.. h ~ t' , ;..- 0 p an UQ'C uy quyen: .............................. co pan, u cac co 


dong: 

(kern thea Gidy uy quy~n). 
Toi xin cam k~t se ch~p hanh dung cac quy dinh cua £)~i h9i va chiu trach 

nhi~m vS cac quy~t dinh cua minh.!. 

Ngay ...... thang ... ... narn 2019 

NGUm DANG KY 
(KY, ghi ro h9 ten) 

LULl V: - DO'n (tang kY nay g~'ri v€ Phong TCHC Cong ty thea thai ht;m neu trang Thong baa 
mai h9P (truac ngay 201412019). 

- Truimg h9'P c6 dong Liy quydn cha ngLroi dt;li di¢n tham d~r, dO'n c:ICing kY phcii t/u(Jc gUi kem 
thea Gidy uy quydn. 



Mdus602 

C<)NG B OA XA H(n CHU NGHiA VI~T NAM 
D<.>c l~p - TI}' do - H~nh phiic 

T" ". l'en tOl a: ... ............. ..... .. ............. ............ . .... .......... ................... .. . 

J.. J.., . J..

CMTND so .. ...............cap ngay .. .................nOl cap ..... " . , .. .. . . , .. .. 

S f.. .:t h)., , h~ .:t h).,o co p an sa uu: ............... .. .. co p an 


Nay T6i uy quy@n cho: 

Ong (Ba): . . ... .. ...... . ......... ..... . .................. .... . ... ........................ ... . 


(G9 i tcit fa nguoi clc;zi di¢n) 

CMTND s6 ............ .. ... c~p ngay ...................nai c~p ........ . ......... .. 


Noi dong ur g uy~n : 
Nguai d~i di~n duQ'c thay m?t toi tham dv va bi~u quy~t t~t ca dic v~n dS 

t~i D~i h9i d6ng c6 dong thu6ng nien nam 201 9 - Cong ty c6 ph§n Bao v~ thvc 
v~t 1 Trung uang, vai tu cach la d~i di~n cho t~t ca s6 c6 ph~n rna t6i sa htru vao 
ngay k~t s6. 

Nguai d?i di~n d6ng y vai t6i n9i dung uy quySn tren va kY ch~p thu?n 
duai day se phai chiu trach nhi~m truac phap Iu?t v@ vi~c thvc hi~n uy quy@n 
nay./. 

......... , ngay ... ... thang ..... . nam 2019 


NGUOI vi: QVYEN NGlfOl DlfOC vi: QVYEN 
(Ky, ghi ro h9 ten) (Ky, ghi ro h9 ten) 

Lu'u y: 
- Gi6y uy quyJn nay dU(lc gu-i kern vbi bi!m CMrND photo cua Nguai dU(lc uy quyJn. 
- Khi di h9P Nguai dU(lc uy quyJn phili rnang thea CMrND. 
- Gi6y uy quyJn nay gt'ri vJ Phong TCHC C6ng ty thea thai h(m neu trong ThOng bao 

rnai hop (trubc ngay 201412019). 



TT ThOi gian 

1 7:30 - 8:00 
I 

II 
2 8:00 - 8:05 

3 I 8:05 - 8:10 

4 8:1 0 - 8:15 

5 8: 15  8:20 

6 8:20 - 8:25 

7 8:25 - 8:35 

8 8:35 - 8:45 

I 

9 8:45 - 9:00 

10 
I 

9:00 - 9:10 

! 

11 9:10 - 9:20 

12 9:20 - 9:30 

CHUONG TRINH 
QI DONG CO DONG TRUONG mEN NAM 2019 

G TV CO pHANBAo V~ THl/C V~T 1 TRUNG UONG 
Ngay 24 thaDg 4 Dam 2019 

NQi dung Chtitri 

D ang IcY di;1i bi~u tham dlJ Di;1i h9i Ban t6 chuc 

Chao ca , tuyen b6 lydo, gi&i thi~u di;1i bi~u Ban t6 chuc 

Bao cao th<1m tra tu cach c6 dong Ban ki€m soM 

Gi&i thi~u Chti t9a D~i hQi Ban t6 chuc 

Gi&i thieu Doan Chti tich Chu t9a Di;1i h9iGi&i thi~u Doan thu kf va Ban ki~m phieu 

Thong qua chuang trinh Di;1i h9i Chu tQa f)~i h9i 

Thong qua Quy che lam vi~c ti;1i D~i h9i Doan Chti tich 

Bao cao ho~t d9ng SXKD narn 2018. Phuang huang Di;li di~n HDQT
nhi~m V\l nam 2019 

Bao cao: 
1. Bao cao tai chfnh nam 2018: (Tom t~t) 
- K~t qua san xu~t kinh doanh nam 2018 
- Phuo:ng an phan ph6i 19i nhu~n, trfch l~p cac quy va K~ toan truOngchia co tlrC nam 2018 
- K~t qua chi tra thu lao cho HDQT, BKS nfun 2017 

Cong ty 

- Phuang an chi tra thu lao cho HDQT, BKS nam 20] 8 
2. Phuang an SXKD nam 2019 
Du ki~n t6ng muc thu lao cho HDQT BKS nam 2019 

Bao cao clla HDQT nfun 2018 D~i di~n HDQT 

Bao cao clla BKS nam 2018 TruOng Ban ki€m 
soM 

K~ ho~ch pMt tri~n ng~n hi;1n va dai hi;1n Chll tich HDQT 

I 



Chii triTT ThOi gian NQi dung 

LVa ch9n cong ty ki~m toan OQc l~p O~ ti~n hanh ki~m Ban ki~m soat13 
 9:30 - 9:50 
toan baD CaD tai chinh Cong ty nam 2019 


14 
 9:50 - 10:10 Thong qua vi~c Chu tich HDQT kiem TOO Cong ty D~i di~n HDQT 

Doan Chli tjch15 
 10:10 - 10:50 ThaD lu~n cac nQi dung trong chuang trinh D~i hQi 

Bi~u g!!!~t cae noi dung eua Bai hoi! gam: 

1. BaD cao II o(lt dpng SXKD nam 2018. Phuong 

hU'{mg nhifm v~ Ilam 2019 

2. BaD cao tizi cll/nll nam 2018 

- Kit qua san xudt, kinh doanh nam 2018 


16 
 10:50 -11 :10 Doan C;:hu ticl]- Phuo:zg an phan ph6i 19'i nhwjn, trich l(ip cac quy va Ban kiem phieuchia co flec nam 2018 

- Phuong an chi tra f6ng s6 tiJn thi< lao cho HDQT va 

BKS nam 2018 

3. Phuung an san x udt, k inh doanh Ilam 2019 

T6ng muc thi< lao cho HDQTva BKS nam 2019 

4. BaDcaD clla H DQT nam 2018 

5. BaDcaD clla BKS nam 2018 

6. Ki hOfJch phat triln Ilgiin hfJn va dai hfJn 
7. ~~'a ch!,1l cong ty kilm toall tlrc lq.p til tiin hanh 

kiem toan bao caD tai chinh Cong ty /lam 2019 

8. Vifc Chi, tich HDQT kiem Tang giam aBc COllg ty 

Chu toa., B ai hoi ,.- Thtmg qU,a Nghi quy~t D~i hQi , .17 
 11:10 - 11:30 
Ban kiem phieu- Bieu quyet thong qua Nghi quyet D~i hQi 

18 
 11:30 -1 1:40 ThU' ky D~i hQiThong qua Bien ban D~i hQi 
I 


19 
 11 :40 - 11 :45 Chu to<;t D<;ti hQiB~ m<;tc D<;ti hQi 

BANTOCHUC 
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                                   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

                                        
     Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

       Điện thoại: +84-4-38511969, 35332267 - Fax: +84-4-38572751 

      E-mail: psc1@psc1.com   - Website: www.psc1.com 

 
 

 

 
QUY CHẾ LÀM VIỆC 

 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG 

 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 
2014; 

- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương. 
   

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bảo vệ 
thực vật 1 Trung ương được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây: 

 

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

1.  Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương. 

2.   Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và 
làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại 
hội. 

3.       Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại 
hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không 
có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua. 

4.  Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng 
dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự. 

5.  Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản 
tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa 
được Đoàn Chủ tịch cho phép. 

6.  Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người 
thứ ba tham dự Đại hội. 

7.   Không hút thuốc lá (kể cả thuốc lá điện tử) trong phòng Đại hội, không 
uống nước chứa cồn trong suốt thời gian Đại hội. 

8.   Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng 
họp Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ im 
lặng, không được để chuông. 
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Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội 

1.  Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ 
tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. 
Chủ toạ Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn 
Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được 
Đại hội thông qua. 

2.  Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch: 

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo 
chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong 
chương trình. 

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết. 
d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu. 
e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

3.  Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: 
  Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết 

định theo đa số. 
Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội 

1.  Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ toạ Đại hội giới thiệu và 
được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ 
tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của 
Đoàn Chủ tịch. 

2.  Nhiệm vụ của Đoàn thư ký: 

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông 
dự họp (khi cần thiết). 

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị 
quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi 
được yêu cầu. 

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển 
Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định. 
d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các 
vấn đề  được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản  họp Đại hội. 
e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội. 

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông 

1.  Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 
02 thành viên. Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng Ban thẩm tra 
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tư cách cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước 
Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

2.  Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông: 

  Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách 
và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

  Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông 
tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền 
dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành. 

Điều 5. Ban kiểm phiếu 

1.  Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành 
viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. 

2.  Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 
- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần  

biểu quyết tại Đại hội. 
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn thư ký Đại hội. 

-  Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết 
hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

-      Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước 
Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội 
1.  Nguyên tắc: 

-  Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm 
vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông. 

-  Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký tham 
luận và chuyển cho thư ký Đại hội. 

-  Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông theo 
thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch. 

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn 
Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 
phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. 

2.  Giải đáp ý kiến của các cổ đông: 

- Trên cơ sở Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên 
do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông. 

-  Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời 
trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản. 
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Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: 

1.   Nguyên tắc:  

-   Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại 
hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. 

-   Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông 
tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được 
cấp 01 thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, 
số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. 

2.   Cách thức biểu quyết: 

-   Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (đồng ý,  
không đồng ý hoặc ý kiến khác) một nội dung bằng cách biểu quyết trực 
tiếp tại Đại hội.  

-   Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông 
qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh 
dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng 
ý. Tương tự theo sự điều hành của Ban kiểm phiếu, các cổ đông biểu quyết 
không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết. 

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông 

Nghị quyết Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết. 
Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

Điều 9. Thi hành Quy chế 

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành 
nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy 
chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử 
lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công 
ty thông qua./. 

 
  Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019 

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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HOẠT ĐỘNG  SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 
----------------------- 

 
Phần thứ nhất 

 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018  
 

I.   MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN 
XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

1. Tình hình kinh tế xã hội và sản xuất nông nghiệp 
Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới 

tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng 
chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu 
những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, 
đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại 
giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác 
động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ở trong 
nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế 
nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá 
lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân 
vốn đầu tư công đạt thấp. 

Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, 
hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các 
bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Nhờ đó, 
tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết 
quả nổi bật như sau: 

GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về 
đây. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu 6,7% đặt ra là kết quả sự điều hành 
quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, 
địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Trong mức tăng 
trưởng của toàn nền kinh tế năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 
tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung, đạt mức cao nhất trong 
bảy năm gần đây, giá trị sản xuất tăng 3,86%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%; 
kim ngạch xuất khẩu (XK) 40,02 tỷ USD. Thặng dư thương mại đạt 8,72 tỷ USD. 
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Tiếp tục duy trì 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch XK hơn một tỷ USD. Trong đó, 
có năm mặt hàng có kim ngạch hơn ba tỷ USD gồm: gỗ và sản phẩm gỗ 8,86 tỷ 
USD; tôm 3,59 tỷ USD; rau quả 3,81 tỷ USD; cà-phê 3,46 tỷ USD; hạt điều 3,43 
tỷ USD). 

Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, hiệu quả hơn và gắn với 
nhu cầu thị trường. Nhiều mô hình sản xuất rau, hoa, quả ứng dụng công nghệ 
cao, hữu cơ đã đem lại thu nhập cao gấp trên năm lần so với sản xuất lúa. Giá trị 
sản xuất trồng trọt tăng 2,52%, cao hơn mục tiêu đề ra (2,5%). 

Cơ cấu cây trồng được chuyển dịch theo hướng tích cực, giống lúa mới 
chất lượng cao đang dần thay thế giống lúa truyền thống, phát triển mô hình theo 
tiêu chuẩn VietGap cho giá trị kinh tế cao. Mặc dù diện tích gieo trồng lúa trên cả 
nước năm nay giảm nhưng năng suất tăng cao nên sản lượng lúa cả năm 2018 
ước tính đạt 43,98 triệu tấn, tăng 1,24 triệu tấn so với năm 2017. Nuôi trồng thủy 
sản tăng khá, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính cả năm đạt 4,2 triệu tấn, 
tăng 6,7%. 

Khó khăn 

Mặc dù bức tranh nông nghiệp 2018 có nhiều điểm sáng, tuy nhiên nông 
nghiệp, nông thôn nước ta vẫn còn nhiều thách thức. Cụ thể, thị trường tiêu thụ 
ngày càng biến động, nguy cơ rủi ro; trong khi năng lực quản trị công tác dự báo 
cung, cầu còn bất cập; việc “giải cứu” thịt lợn là bài học sâu sắc; chưa giải quyết 
dứt điểm việc gỡ “Thẻ vàng” của EC đối với đánh bắt hải sản; sản phẩm cây công 
nghiệp giá cả bất lợi; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ 
bùng phát; quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) vẫn rất khó khăn, phức tạp... 

2. Tình hình dịch hại và bảo vệ thực vật 
Năm 2018, sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết bất thường: Vụ 

Đông Xuân đầu vụ thời tiết tương đối thuận lợi, nhưng ở vùng Bắc Trung Bộ do 
ảnh hưởng của rét đậm rét hại kéo dài làm thiệt hại hàng ngàn ha lúa; vụ Hè Thu 
- Mùa chịu tác động trực tiếp của 2 cơn bão làm hàng chục ngàn ha cây trồng bị 
ngập lụt, mất trắng. Nam Trung Bộ cũng chịu tác động của áp thấp nhiệt đới và 
bão gây ngập úng làm nhiều diện tích lúa phải gieo lại nhiều lần. 

Giá một số nông sản đi xuống như mía, cà phê, lạc…nên bà con ít đầu tư 
để sản xuất. 

Do yêu cầu phải đảm bảo an toàn thực phẩm và nông sản xuất khẩu nên 
một số thuốc BVTV đã đăng ký trừ dịch hại trên cây rau, cây ăn quả bị cấm sản 
xuất, kinh doanh. Dịch hại chính mà công ty có thể mạnh về sản phẩm như đạo 
ôn, sâu cuốn lá và rầy nâu lại xuất hiện ở mức thấp, không bùng phát trên diện 
rộng, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc. Một số cây trồng chính thuộc nhóm cây lương 
thực giảm diện tích canh tác. Vì vậy, sự cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và giá 
cả đối với các mặt hàng trong sản xuất kinh doanh thuốc BVTV ngày càng gay 
gắt. 

3. Chính sách pháp luật đối với sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ 
thực vật 
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 Nhiều quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý 
thuốc bảo vệ thực vật và phân bón mới được ban hành, với xu thế càng thắt chặt 
về sản xuất và kinh doanh. Một số hoạt chất trong lộ trình cấm như Paraquat, 
Carbendazim, 2,4-D cộng thêm hoạt chất Trichlorfon bị loại ra khỏi danh mục 
được đăng ký sử dụng. Biến động về giá nguyên liệu đầu vào tăng rất lớn, đặc 
biệt là nguồn hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc… đã tác động không nhỏ đến 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV. 

 
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018  
1. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 
Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó 

khăn: Nguyên liệu đầu vào giá tăng cao, khan hiếm nên nhiều lúc không mua 
được; văn bản liên quan đến quản lý thuốc BVTV thay đổi nhanh chóng gây thiệt 
hại cho doanh nghiệp; thị trường canh tranh quyết liệt; sản xuất, kinh doanh 
giống cây trồng thường gặp nhiều rủi ro. Tuy nhiên HĐQT, Ban Điều hành cùng 
toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn 
đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do vậy kết quả sản xuất kinh 
doanh năm 2018 gần đạt kế hoạch đề ra: Tổng doanh thu đạt hơn 449,8 tỷ đồng, 
đạt 96,01% so với kế hoạch; nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 11,66% so với kế 
hoạch và tăng 0,48% so với năm 2017; thu nhập bình quân của người lao động 
vượt 12,04% so với kế hoạch và tăng 6,48% so với năm 2017. 

                                                  : 
a.  Nhập ngoại nguyên liệu, thành phẩm: 

- Tổng số lô hàng nhập khẩu trong năm:  96 lô hàng. 
- Số lượng nhập:  3.318,038 tấn 
- Giá trị:  11.790.255,88 USD. 

b.  Nhập nội: 
- Số lô nhập: 42  lô hàng. 
- Số lượng:  267,61 tấn 
- Giá trị:   24.123.299.497 VNĐ 

1.1.         kinh doanh 

TT Chỉ tiêu Tỷ lệ 
% 

Mức đạt năm 2018 
 

1. Sản lượng hàng bán ra (tấn) 100 4.901,00 
1.1. Thuốc trừ sâu    26,4 1.078,87 
1.2. Thuốc trừ   nh  7,3 343,50 
1.3. Thuốc trừ cỏ      62,3 3.157,12 
1.4. Thuốc khác        1,9 116,56 
1.5. Giống                2,1 204,84 
2. Tổng doanh thu (VNĐ)  450.213.460.553 
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TT Chỉ tiêu Tỷ lệ 
% 

Mức đạt năm 2018 
 

3. Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)  14.023.840.515 

4. Lợi nhuận sau thuế  (VNĐ)  11.064.509.030 
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)  2.108 

Năm 2018 tuy doanh số giảm chỉ đạt 96,01% so với kế hoạch nhưng lợi 
nhuận trước thuế tăng so với kế hoạch và tăng hơn so với năm 2017 tới 0,48%; 
thu nhập của người lao động tăng 6,48% so với năm 2017 và vượt kế hoạch 
12,04%. 

Doanh số giảm là do các mặt hàng Công ty có lợi nhuận thấp như Fansipan 
200SL, Rada 600DD trong lộ trình loại ra khỏi danh mục và cấm nhập. 

 
1.2                    ă   2018 

Sản xuất trong năm 2018 của toàn Công ty đạt 5.752,05 tấn bằng 80,34% 
so với năm 2017 (7.159,72). Cụ thể như sau: 

1.2.1. Công tác sản xuất: 
a. Phân bố sản xuất theo chủng loại thuốc: 

Đơn vị tính: tấn 

TT Loại thuốc Chi nhánh 
Hải Phòng 

Chi nhánh 
Đà Nẵng 

Chi nhánh 
Phía Nam Tổng số 

1 Thuốc trừ sâu 496,03 1.243,33 257,70 1.997,06 
2 Thuốc trừ bệnh 202,24 4,84 35,55 242,63 
3 Thuốc trừ cỏ 1.382,76 1.102,11 1.000.18 3.485,05 

4 Thuốc KTST & 
phân bón  27,32 0,00 0,00 27,32 

5 Toàn công ty 2.108,34 2.350,28 1.293,43 5.752,05 

 
b. Phân bố sản xuất theo các đơn vị : 

Đơn vị tính: tấn 
TT Đơn vị  Chế biến Sang chai Đóng gói Tổng số 
1 Chi nhánh Hải Phòng 276,17 1.491,28 340,89 2.108,34 
2 Chi nhánh Đà Nẵng 845,53 543,39 961,36 2.350,28 
3 Chi nhánh Phía Nam 51,97 1.049,56 191,90 1.293,43 
4 Toàn công ty 1.173,67 3.084,23 1.494,15 5.752,05 
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- Cơ cấu sản xuất: Vẫn tập trung nhiều trong sản xuất thuốc trừ cỏ chiếm tỷ 

lệ lớn (60,09%); thuốc trừ sâu, trừ bệnh giảm so với năm 2017. 
- Sản xuất thuốc trừ cỏ ở Chi nhánh Hải Phòng cao do cung cấp chủ yếu 

cho thị trường phía Bắc, sản xuất thuốc trừ sâu ở Chi nhánh Đà Nẵng có tỷ lệ cao 
(40,86%) do sản xuất thuốc dạng hạt. 

- Về chế biến vẫn chủ yếu là thuốc trừ sâu chiếm 72,73% do thuốc trừ bệnh 
và trừ cỏ nhập dạng thành phẩm. 
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1.2.2. Chế  iến 

                                                                                              Đơn vị tính: Tấn 

STT LOẠI THUỐC CN  
HẢI PHÒNG 

CN  
ĐÀ NẴNG 

CN  
PHÍA NAM 

TỔNG 
CỘNG 

1 Thuốc trừ sâu 174,26 627,35 51,97 853,58 
2 Thuốc trừ bệnh 54.,94 0 0 54,94 
3 Thuốc trừ cỏ 46,96 218,18 0 265.14 
4 Thuốc khác 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 276,17 845,53 51,97 1.173,67 
 

 

 
 

2. Đầu t  cho sản xuất kinh doanh 
Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện được: 

- Xây dựng xong Phòng Thử nghiệm chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 17025 
và đã được cấp giấy chứng nhận. 

- Đầu tư sửa nhà xưởng Chi nhánh Hải Phòng. 
- Đầu tư phương tiện vận tải cho Văn phòng và Chi nhánh Đà Nẵng. 

 Các cơ sở sản xuất của Công ty được cải thiện đầu tư cải tạo, đáp ứng yêu 
cầu về điều kiện sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm. 
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 3. Quản lý chất l ợn g và môi tr ờng 
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được duy trì thường xuyên; sản 

phẩm của Công ty luôn đảm bảo chất lượng, được khách hàng đánh giá cao và tín 
nhiệm sử dụng. 

- Trong năm 2018, Công ty tiếp tục duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng và môi trường theo TCVN 9001: 2015, ISO 14001: 2015. 

 
III. CÁC  HOẠT ĐỘNG KHÁC 

- Công ty thường xuyên rà soát, sắp xếp, cải tiến hệ thống quản lý để phù hợp 
với sự phát triển của Công ty. Đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo 
nguồn nhân lực đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh. 

- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển thị trường theo chiều sâu; đăng ký mở rộng 
một số tên thuốc để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. 

- Tìm kiếm đối tác và các hoạt chất mới thay thế các sản phẩm không còn phù 
hợp để đáp ứng đa dạng bộ sản phẩm phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh. 

- Cải tiến bao bì mẫu mã sản phẩm phù hợp với yêu cầu về bảo quản, thẩm 
mỹ và cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao. 

- Cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của người lao động. 
 

Phần thứ hai 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 

I. Chỉ tiêu phấn đấu 

STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 
2018 

Kế hoạch năm 
2019 

1 Doanh thu (VNĐ) 450.213.460.553 398.888.000.000 
2 Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)  14.023.840.515 13.219.391.307 
3 Lợi nhuận sau thuế (VNĐ) 11.064.509.030 10.575.513.046 
4 Nộp ngân sách (VNĐ) 20.174.851.668 17.231.000.000 
5 Tỷ lệ cổ tức (%) 16 16 

6 
Thu nhập bình quân              
(VNĐ/người/tháng) 11.727.818 10.227.692 

 
II. Các giải pháp thực hiện 

 1.  Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo hài hoà giữa 
chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận đạt được các chỉ tiêu của phương án sản xuất kinh 
doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.  

2. Tăng cường công tác quản lý vật tư, tiền vốn, hàng hoá, công nợ và thực 
hiện tốt các chính sách thuế đối với Nhà nước. Thực hiện kinh doanh theo đúng 
quy định của pháp luật; bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho 
người lao động và cổ đông. 
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3. Tập trung xây dựng kế hoạch và chương trình tuyển dụng, đào tạo nguồn 
nhân lực trong Công ty. Tiếp tục bố trí sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, nhân sự phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc. Xây dựng cơ chế, chính 
sách tiền lương, thu nhập ổn định, tạo động lực để thu hút và phát triển được 
nguồn nhân lực có chất lượng cao. 
         4. Đầu tư thêm máy móc thiết bị để dần thay thế và cải tạo cộng nghệ sản 
xuất hợp lý theo hướng nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản 
phẩm và cải thiện môi trường lao động. 
         5. Thực hiện nghiêm túc qui định của pháp luật về vệ sinh công nghiệp, an 
toàn phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường. 
         6. Quan tâm đời sống người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua 
trong toàn Công ty./. 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
      
 
 
 
                                                                                    Đặ   Vă  T     
 
 



                                   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

                                        
    Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

    Điện thoại: +84-24-38511969, 35332267 - Fax: +84-24-38572751 

 E-mail: psc1@psc1.com   - Website: www.psc1.com 

 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  NĂM 2018 
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

----------------------------- 
 

PHẦN I:  BÁO CÁO TÀI CHÍNH  NĂM 2018 (tóm tắt) 
 

I. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP  
(Được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo báo cáo số: 
140319.011//BCTC.KT3, ngày  14 tháng  3  năm 2019). 

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN  ĐỘC LẬP  

Kính gửi:   Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
             Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương 

 
Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được lập ngày 11 
tháng 03 năm 2019, từ trang 05 đến trang 35, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản 
thuyết minh Báo cáo tài chính. 
 
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính 
của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên 
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc  
xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian 
lận hoặc nhầm lẫn. 

 
Trách nhiệm của kiểm toán viên 
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi 
đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ 
chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự 
đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. 
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và 
thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, 
bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện 
đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình 
bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy 
nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán 
cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính 
kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đáng giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính. 
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ 
sở cho ý kiến  kiểm toán của chúng tôi. 
 
Ý kiến của Kiểm toán viên 
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình 
hình tài chính của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết 
quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 
Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập 
và trình bày báo cáo tài chính. 
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 
Phó Tổng giám đốc 
Vũ Xuân Biển (đã ký) 
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0743-2018-002-1 

mailto:psc1@psc1.com
http://www.psc1.com/
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1. Cơ cấu vốn năm 2018 

  
Tỷ lệ 

Số đầu năm 
01/01/2018 

 
Tỷ lệ 

Số cuối năm 
31/12/2018 

 % VNĐ % VNĐ 
1.1. Vốn điều lệ:  100% 52.500.000.000 100% 52.500.000.000 
     
  CP  CP 
1.2. Tổng số cổ phần:   5.250.000  5.250.000 

        Trong đó:     

1.2.1. Số cổ phần của các nhà đầu tư là cán 
bộ, công nhân viên công ty.     64,15% 3.367.683   70,58% 3.705.369 

1.2.2.  Số cổ phần của các nhà đầu bên ngoài 
công ty. 35,85% 1.882.317 29,42% 1.544.631 

 
 
2. Kết  quả sản xuất  kinh doanh năm 2018 

 
Chỉ tiêu 

 

 
Tấn 

 
2.1. Sản lượng hàng hoá bán ra:                                          4.901 
 VNĐ 

 

2.2. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 450.453.807.881 

2.3. Các khoản giảm trừ: 240.347.328 

2.4. Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:  450.213.460.553 

2.5. Tổng chi phí:      436.189.620.038 

2.6. Tổng lợi nhuận trước thuế:                                       14.023.840.515 

2.7. Lợi nhuận để tính thuế TNDN:                                  14.796.657.424 

2.8. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: [2.8.1+ 2.8.2 + 2.8.3]  

       Trong đó:  

2.8.1. Thuế TNDN được ưu đãi, miễn giảm (do cổ phần hóa) 

2.8.2. Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp 

2.8.3. Chi phí thuế TNDN của năm 2017 phải nộp (theo Biên bản quyết toán 
thuế của Cục thuế TP Hà Nội).   

3.005.380.742 

 

0 

2.959.331.485 

46.049.257 

2.9. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: [2.6 - 2.8.2]                                          11.064.509.030  

2.10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.108 

2.11. Thù lao của thành viên BKS (không làm việc tại Công ty): 9.392.000 

2.12. Lợi nhuận năm 2018 còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức:  

         2.6 – (2.8.1 + 2.8.2) 

11.064.509.030 

 
3. Một số chỉ tiêu thực hiện  năm 2018 
                                                                                                                                 Đơn vị tính: VNĐ 

Số 
TT Chỉ tiêu Thực hiện năm 

2017 Kế hoạch 2018 Thực hiện năm 
2018 

TH 2018 
so TH 
2017 
(%) 

TH 2018 
so KH 
2018 
(%) 

1 Tổng doanh thu 545.508.171.435 468.888.000.000 450.213.460.553 82,53 96,01 
2 Tổng chi phí 531.552.613.567 456.329.814.637 436.189.620.038 82,06 95,58 
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Số 
TT Chỉ tiêu Thực hiện năm 

2017 Kế hoạch 2018 Thực hiện năm 
2018 

TH 2018 
so TH 
2017 
(%) 

TH 2018 
so KH 
2018 
(%) 

3 Tổng lợi nhuận trước 
thuế 13.955.557.868 12.558.185.363 14.023.840.515 100,48 111,66 

4 Thuế TNDN 2.884.147.301 2.511.637.073 2.959.331.485 102,60 117,84 
5 Nộp ngân sách 25.692.499.071 21.500.000.000 20.174.851.668 78,52 93,83 

6 Lợi nhuận sau thuế 
TNDN 11.071.410.567 10.046.548.290 11.064.509.030 99,95 110,13 

7 Lãi cơ bản trên cổ 
phiếu 2.109 1.913,6 2.108 99,95 110,19 

8 Thu nhập bình 
quân/người/tháng 11.013.253 10.466.250 11.727.818 106,48 112,04 

 
         Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn: Nguyên liệu 
đầu vào giá tăng cao, khan hiếm nên nhiều lúc không mua được; quy định về quản lý thuốc BVTV 
thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là việc cấm sử dụng một số hoạt chất như Trichlorfon (Ofatox, 
Dip), Paraquat (Fansipan), Carbendazim (Cavil), 2,4-D (Rada) gây thiệt hại cho doanh nghiệp, 
doanh thu bán hàng giảm hơn năm 2017; thị trường cạnh tranh khốc liệt, chi phí vận chuyển hàng 
hóa tăng cao; sản xuất, kinh doanh giống cây trồng thường gặp nhiều rủi ro. Tuy nhiên HĐQT, 
Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty đã nỗ 
lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuy không đạt về chỉ tiêu doanh số nhưng 
lợi nhuận vẫn đạt theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra: Tổng doanh thu đạt hơn 450,2 tỷ 
đồng, giảm 3,99% so với kế hoạch và giảm 17,47% so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế tăng 
11,66% so với kế hoạch và tăng 0,48% so với năm 2017; Thu nhập bình quân của người lao động 
tăng 12,04% so với kế hoạch và tăng 6,48% so với năm 2017. 
 
4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 

 VNĐ 
4.1. Tổng số thuế đã nộp: 20.174.851.668 
       Trong đó: 
       -  Thuế giá trị gia tăng (hàng nhập khẩu nước ngoài và trong nước): 

 
14.788.445.642 

       -  Thuế nhập khẩu: 641.169.183 
       -  Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.825.928.561 
       -  Thuế thu nhập cá nhân: 1.535.818.390 
       -  Thuế đất, các loại thuế khác: 383.489.892 
4.2. Tổng số thuế còn phải nộp đến thời điểm 31/12/2018: 
       Trong đó:  
      -  Thuế giá trị gia tăng: 
      -  Thuế nhập khẩu: 
      -  Thuế thu nhập doanh nghiệp: 
      -  Thuế thu nhập cá nhân: 
      -  Thuế tài nguyên: 

2.778.180.715 
 

442.844.095 
0 

1.686.449.410 
650.909.015 

-2.021.805 
 
5. Đầu tư mua sắm TSCĐ trong năm 

 VNĐ 
5.1. Tổng mức đầu tư  mới và tăng khác: 6.877.929.828 
        Trong đó:  
        -  Đầu tư cho xây dựng cơ bản: 854.806.898 
        -  Đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận tải: 6.023.122.930 
        -  Đầu tư  nhận giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 0 
        -  Đầu tư mua bản quyền giống Ngô PSC-102 và PSC-747 0 
5.2. Tổng mức giảm trong năm: 2.035.788.809 
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        Trong đó:  
       -  Giảm thanh lý:  2.035.788.809 
      -  Giảm khác:  0 
 
6. Lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động 

                               NGƯỜI 
Tổng số lao động: 331 
      Trong đó:  
        -  Người lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 100 
        -  Lao động phục vụ sản xuất: 104 
        -  Lao động làm công tác bán hàng: 127 
 VNĐ 
Thu nhập bình quân/người/tháng: 11.727.818 
 
7.  Đánh giá tỷ suất lợi nhuận sau thuế 
 % 
7.1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu: 2,46 
7.2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản: 3,88 
7.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu: 11,07 
7.4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 21,07 

 
II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH GỒM CÓ 
  01 Bản ý kiến của kiểm toán viên. 

 01 Bảng cân đối kế toán năm 2018 đến thời điểm 31/12/2018. 
 01 Bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đến thời điểm 31/12/2018. 
 01 Bảng lưu chuyển tiền tệ năm 2018 đến thời điểm 31/12/2018. 
 01 Bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018 đến thời điểm 31/12/2018. 
 01 Phụ lục số 01: Tài sản cố định hữu hình. 
 Bảng tài sản cố định vô hình. 
 Bảng thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn. 
 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu. 

Báo cáo tài chính đã được gửi đến: 
1. Cơ quan liên quan, gồm: 
- Cục thuế Thành phố Hà Nội. 
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
- Các ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch. 
2. Công ty:  
- Hội đồng quản trị. 
- Ban kiểm soát.  
- Ban Tổng Giám đốc Công ty. 
 

III. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG (Tại thời điểm 15/3/2019): 
 

Nội dung thông tin cổ đông Số lượng CP %/Vốn điều lệ 
1. Phân chia theo cổ đông lớn và cổ  đông nhỏ:  5.250.000 100 
- Cổ đông lớn (từ 5%/VĐL trở lên): 2.139.718 40,76 
- Cổ đông nhỏ:  3.110.282 59,24 
2. Phân chia tỷ lệ theo cổ đông tổ chức và cá nhân: 5.250.000 100 
- Cổ đông tổ chức: 64.060 1,22 
- Cổ đông cá nhân: 5.185.940 98,78 
3. Phân chia theo cổ đông trong nước và nước ngoài: 5.250.000 100 
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Nội dung thông tin cổ đông Số lượng CP %/Vốn điều lệ 
- Cổ đông trong nước: 5.250.000 100.000 
- Cổ đông nước ngoài: 0 0 
4. Phân chia theo cổ đông ngoài và cổ đông trong Công ty 5.250.000 100 
- Cổ đông bên ngoài: 1.882.317 35,85 
- Cổ đông là cán bộ công nhân viên công ty: 3.367.683 64,15 

Tổng cộng 5.250.000 100 
 

 
IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ  VÀ CHIA CỔ TỨC  

NĂM 2018 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ khoản 3 Điều 7 Thông tư 
số 187/2013/TT-BTC (Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận); Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2018, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các 
quỹ và chia cổ tức năm 2018 như sau: 

 
1. Phân phối lợi nhuận 

Chỉ tiêu 
 

                        VNĐ 
 

1.1. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 11.064.509.030 
1.2. Thù lao, HĐQT, BKS: Thành viên kiểm soát  ngoài Công ty                                          9.392.000 

1.2. Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức: 11.055.117.030 
 

2. Trích lập các quỹ 
 % 

 
VNĐ 

 
2.1. Lợi nhuận năm 2018 còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và 
chia cổ tức: 100 11.055.117.030 

      Trích lập các quỹ. Trong đó:   
           -  Quỹ đầu tư phát triển: 10 1.105.511.703 
           -  Quỹ khen thưởng phúc lợi:   5 552.755.852 
2.2. Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 85 9.396.849.476 
2.3. Lợi nhuận năm 2017 để lại chuyển sang năm 2018:  5.833.055.330 
       Trong đó:  
        -  Chi nộp thuế TNDN bổ sung theo Biên bản quyết toán thuế 

năm 2017 của Cục thuế TP Hà Nội: 
 

 
 

46.049.257 

        - Chi nộp thuế TNDN khác:  0 

2.4. Lợi nhuận còn lại năm 2017 chuyển sang năm 2018:  5.787.006.073 
2.5. Tổng lợi nhuận: LN còn lại năm 2017 +  LN năm 2018 
 (2.2 + 2.4):  15.183.855.549 

2.6. Lợi nhuận năm 2018 để lại chuyển sang năm 2019:  6.783.855.549 
2.7. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2018:  8.400.000.000 
 
3. Chia cổ tức 

         % 
 

VNĐ 
 

3.1. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2018:  8.400.000.000 
3.2. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ:        16  
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V. PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN  
KIỂM SOÁT 

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 % VNĐ 
Kế hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: 
Mức thù lao cho HĐQT và BKS/Lợi nhuận còn lại để phân phối, 
trích lập các quỹ và chia cổ tức) 

1,2 132.730.687 

Thực tế chi trả 1,199 132.729.800 
2. Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018   
Kế hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 
Mức thù lao cho HĐQT và BKS/Lợi nhuận còn lại để phân phối, 
trích lập các quỹ và chia cổ tức) 

1,2 132.661.404 

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 1,2 132.662.000 
 

 
PHẦN II: PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

 
1. Tình hình thị trường năm 2019 
       Nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều bất ổn như: Lạm phát luôn có xu hướng tăng; giá điện, xăng 
dầu đã và đang có chiều hướng tăng giảm bất thường dẫn đến chi phí đầu vào tăng cao và không ổn 
định. Diện tích đất nông nghiệp càng ngày càng bị thu hẹp, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng chung của 
ngành. Nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là nhập khẩu khiến doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro về tỷ giá 
ngoại tệ, đặc biệt hiện tỷ giá giữa đồng đôla Mỹ và đồng Việt Nam đang có xu hướng tăng cao; nguyên 
liệu nhập ngoại ngày càng khan hiếm, tăng giá. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành ngày 
càng khốc liệt, trong khi dịch hại trong vài năm gần đây ít xuất hiện, nhất là một số dịch hại quan trọng 
trên cây lúa. Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có văn bản cấm sử dụng một số hoạt chất, gồm: Fipronil 
(Tango), Chlorpyrifos ethyl (Victory)... Tất cả những điều này gây rất nhiều khó khăn cho các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc BVTV phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần 
Bảo vệ thực vật 1 Trung ương. 
       Trước tình hình khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tập trung chỉ 
đạo quản lý chặt chẽ chi phí, hạn chế rủi ro về công nợ, kiên quyết thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 
để quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau: 
 
2. Kế Phương án  sản xuất kinh doanh 2019  
  TẤN 
2.1. Sản lượng: 4.319,63 
  VNĐ 
2.2. Tổng doanh thu: 398.888.000.000 

 Trong đó:  
 - Doanh thu giống cây trồng: 12.300.000.000 
 - Doanh thu thuốc trừ sâu: 95.643.825.535 
 - Doanh thu thuốc trừ bệnh: 82.001.221.341 
 - Doanh thu thuốc trừ cỏ: 194.538.600.320 
 - Doanh thu thuốc trừ ốc: 8.303.933.267 
 - Doanh thu phân bón, điều hòa sinh trưởng cây trồng: 6.100.419.538 

2.3. Chi phí: 385.668.608.693 
 - Chi phí giá vốn: 311.132.640.000 
 - Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: 51.122.872.693 
 - Chi phí lãi vay và các chi phí khác: 10.168.680.000 
 - Chi phí hỗ trợ bán hàng: 8.277.760.000 
 - Chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: 4.966.656.000 
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2.4.  Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.219.391.307 

           - Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.643.878.261 

           - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.575.513.046 

           - Thù lao cho BKS (thành viên ngoài công ty): 9.392.000 

           - Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức: 10.566.121.046 
 
  2.5. Trích lập các quỹ: 

                  % VNĐ 

- Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và 
chia cổ tức: 

 

100 

 

10.566.121.046 

            + Quỹ đầu tư, phát triển: 10 1.056.612.105 

            + Quỹ khen thuởng, phúc lợi: 5 528.306.052 

            + Lợi nhuận còn lại  năm 2019 sau khi đã trích  
lập các quỹ: 

85 8.981.202.889 

- Lợi nhuận của năm 2019 để lại chuyển sang năm 2020:  7.365.058.438 

- Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2018:    8.400.000.000 

- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ:        16  
 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: đ/1 cổ phiếu 2.014,3 
2.6.  Nộp ngân sách nhà nước:  
 VNĐ 
  Nộp ngân sách nhà nước năm 2019: 17.231.000.000 

 
2.7. Kế hoạch đầu tư: 12.000.000.000 

 
- Mua sắm tài sản cố định (đầu tư máy móc, trang thiết bị cho xưởng 
sản xuất; triển khai áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp): 9.000.000.000 

 - Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh: 3.000.000.000 
 

2.8. 
 
Kế hoạch nguồn vốn:        226.975.991.162 

 a. Vốn đầu tư chủ sở hữu: 57.226.360.000 
     Trong đó:   
            + Vốn điều lệ:  52.500.000.000 
            + Thặng dư vốn: 4.726.360.000 
 b. Vốn vay: 145.000.000.000 

 
c. Vốn khác:                                                                                                         
    Trong đó:  24.749.631.162 

    Vốn chủ sở hữu (chuyển từ quỹ PTSX đầu tư mua sắm TSCĐ): 25.855.720.220 
 
 2.9.  Lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động: 

      NGƯỜI 
a. Tổng số lao động: 325 

             Trong đó:  
         -  Người lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 100 
         -  Lao động trực tiếp sản xuất: 96 
         -  Lao động làm công tác bán hàng: 129 
 VNĐ 

b. Thu nhập bình quân/người/tháng: 10.227.692 
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3.  Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 

Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 1,2%/lợi nhuận còn lại để phân 
phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức. 
 

4. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán 

Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH 
Hãng Kiểm toán AASC để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019./.  

    
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                                                                                     

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
                                                                                                Đặng Văn Thông 



 
                                   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

                                        
      Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

       Điện thoại: +84-24-38511969, 35332267 - Fax: +84-24-38572751 

      E-mail: psc1@psc1.com   - Website: www.psc1.com 
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BÁO CÁO  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 
------------------- 

 
- Thực hiện điểm c khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 
- Thực hiện Điều 9 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 

của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. 
 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương báo cáo 
kết quả hoạt động năm 2018 như sau:  

 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH CỦA CÔNG TY 
 

1. Đặc điểm tình hình 
1.1. Về kinh tế - xã hội:  
-  Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới 

tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng 
chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu 
những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, 
đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa 
các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động 
đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ở trong nước, 
bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế nước ta 
cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, 
thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư 
công đạt thấp. 

- Tình hình cạnh tranh trên thị trường giữa các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng ngày càng gay gắt và luôn 
tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

1.2. Về sản xuất nông lâm nghiệp: 
- Sản xuất nông nghiệp năm 2018 phát triển ổn định và có mức tăng trưởng 

khá do điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát 
triển, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tích cực, giống lúa mới chất lượng 
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cao đang dần thay thế giống lúa truyền thống, phát triển mô hình sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP cho giá trị kinh tế cao. 

Diện tích lúa cả năm 2018 ước tính đạt 7,57 triệu ha, giảm 134,8 nghìn ha 
so với năm trước; năng suất lúa ước tính đạt 58,1 tạ/ha, tăng 2,6 tạ/ha. Mặc dù 
diện tích lúa giảm nhưng năng suất tăng cao nên sản lượng lúa cả năm 2018 ước 
tính đạt 43,98 triệu tấn, tăng 1,24 triệu tấn so với năm 2017. 

- Tình hình dịch hại xuất hiện bất quy luật, bệnh lùn sọc đen có nguy cơ 
bùng phát trở lại ở các tỉnh miền Bắc; một số dịch hại chủ yếu khác xuất hiện, 
gây hại cục bộ. 

1.3. Về chính sách, quy định của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh thuốc BVTV: 

- Nhà nước tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật theo xu hướng loại 
bỏ dần những hoạt chất hóa học có độc tính cao, gây nguy hiểm cho con người 
và môi trường; khuyến khích đăng ký và sử dụng thuốc sinh học. 

- Trong năm 2018, một số hoạt chất thuốc BVTV tiếp tục bị cấm sử 
dụng và sẽ cấm sử dụng trong các năm tới, gồm: Trichlorfon (Ofatox, Dip), 
Fipronil (Tango), Chlorpyrifos ethyl (Victory)… Điều này ảnh hưởng không 
nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 như sau: 
                       Đơn vị tính: VNĐ 

Số 
TT Chỉ tiêu Thực hiện năm 

2017 Kế hoạch 2018 Thực hiện năm 
2018 

TH 2018 
so TH 
2017 
(%) 

TH 2018 
so KH 
2018 
(%) 

1 Tổng doanh thu 545.508.171.435 468.888.000.000 450.213.460.553 82,53 96,01 

2 Tổng chi phí 531.552.613.567 456.329.814.637 436.189.620.038 82,06 95,58 

3 Tổng lợi nhuận trước 
thuế 13.955.557.868 12.558.185.363 14.023.840.515 100,48 111,66 

4 Thuế TNDN 2.884.147.301 2.511.637.073 2.959.331.485 102,6 117,84 
5 Nộp ngân sách 25.692.499.071 21.500.000.000 20.174.851.668 78,52 93,83 

6 Lợi nhuận sau thuế 
TNDN 11.071.410.567 10.046.548.290 11.064.509.030 99,95 110,13 

7 Lãi cơ bản trên cổ 
phiếu 2.109 1.913,6 2.108 99,95 110,19 

8 Thu nhập bình 
quân/người/tháng 11.013.253 10.466.250 11.727.818 106,48 112,04 

 
 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 
- Các chỉ tiêu theo kế hoạch:  
+ Doanh thu: Giảm 3,99% so với kế hoạch; giảm 17,47% so với năm 2017. 
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN: Tăng 11,66% so với kế hoạch; tăng  0,48% 

so với năm 2017. 
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+ Lãi cơ bản/cổ phiếu: Tăng 10,19% so với kế hoạch; giảm 0,05% so với 
năm 2017. 

+ Thu nhập bình quân/người/tháng: Tăng 12,04% so với kế hoạch; tăng 
6,48% so với năm 2017. 

+ Nộp ngân sách: Giảm 6,17% so với kế hoạch; giảm 21,48% so với năm 
2017. 

+ Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (dự kiến) là: 16%. Bằng 100% so với kế hoạch. 
- Công tác quản lý tài sản, tiền, hàng chặt chẽ; thu hồi công nợ đảm bảo 

theo quy định. 
- Công tác sản xuất được đầu tư trang thiết bị, máy móc phù hợp để nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đảm bảo cung ứng tương đối đủ, kịp thời 
theo yêu cầu của thị trường. 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho người lao động và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
người lao động và của cổ đông. 

Tuy nhiên trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
còn một số tồn tại, hạn chế sau: 

- Thị trường các tỉnh phía Nam phát triển ổn định, doanh số giảm dẫn tới 
thu nhập của người lao động trong Chi nhánh thấp. 

- Công tác đầu tư tuy được triển khai nhưng chưa thực hiện xong ở một số 
nội dung như: Áp dụng công nghệ thông tin để quản lý, điều hành; xây dựng văn 
phòng Chi nhánh Nam Trung Bộ; hệ thống xử lý bụi của xưởng Đà Nẵng. 

- Hàng hóa, vật tư không phù hợp tuy có giảm hơn các năm trước nhưng 
vẫn còn gây tốn nhiều chi phí để xử lý, tiêu hủy. 

- Chưa xử lý dứt điểm có một số khoản nợ khó đòi. 
 
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
1. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy chế hoạt 

động của HĐQT. 
1.1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 
- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện đúng, đủ nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông, trong đó hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các 
chỉ tiêu lợi nhuận trong Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018. 

- Trong năm 2018 HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại 
bộ máy phù hợp với tình hình thực tế và bổ nhiệm các chức danh quản lý trong 
Công ty theo đúng thẩm quyền. 

1.2. Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐQT: 
- HĐQT họp thường kỳ và đột xuất, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp 

để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông và xử lý các vấn đề phát sinh đúng quy định.  
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- Cuộc họp của HĐQT thực hiện đúng quy định; nội dung cuộc họp đều 
được thư ký HĐQT ghi chép đầy đủ trong Sổ biên bản họp của HĐQT; Nghị 
quyết các cuộc họp HĐQT được ban hành kịp thời. Tại các cuộc họp, tất cả các 
thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ. 

Số 
TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 
(%) 

Lý do không 
tham dự 

1 Ông Đặng văn Thông Chủ tịch 6/6 100  

2 Ông Đỗ Đức Cơ Phó Chủ tịch 6/6 100  

3 Ông Phan Văn Tùng Ủy viên 6/6 100  

4 Ông Vũ Thiện Giáo Ủy viên 6/6 100  
 

5 Ông Nguyễn Ngọc Long Ủy viên 6/6 100  

- Trong năm 2018 HĐQT Công ty đã họp 06 lần; biểu quyết và ban hành Nghị 
quyết của HĐQT. Cụ thể như sau: 

Số 
TT 

Số Nghị 
quyết Ngày Nội dung 

1 01/BVTV.1- 
HĐQT/NKIII 8/01/2018 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương 
họp ngày 8/01/2018 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung 
sau đây: 
1. Triển khai thực hiện ISO 17025 cho Phòng Thử nghiệm phục vụ 
sản xuất kinh doanh của Công ty. 

2. Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp máy móc, thiết bị: Công ty 
TNHH tư vấn thương mại và dịch vụ khoa học kỹ thuật 
T.R.A.N.S.M.E.D. 

3. Phê duyệt tổng mức kinh phí đầu tư máy móc thiết bị cho cho Phòng 
Thử nghiệm và đánh giá cấp chứng nhận ISO 17025 khoảng 2,1 tỷ 
đồng. 

4. HĐQT nhất trí phê duyệt Thang Bảng lương áp dụng theo lương 
tối thiểu vùng năm 2018. 

5. Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Đình Tráng, cán bộ Phòng Phát 
triển sản phẩm về Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ: Phó 
Phòng. 

6. Giao nhiệm vụ chỉ đạo, phụ trách Ban phát triển giống cây trồng 
cho ông Đỗ Đức Cơ, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 
Công ty.  

Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công 
ty, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện 
Nghị quyết này./. 

2 02/BVTV.1- 
HĐQT/NKIII 

21/3/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương 
họp ngày 21/3/2018 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung 
sau đây: 

1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh 
phục vụ vụ Xuân 2018, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền 
vốn, kiểm tra, kiểm kê định kỳ. 

2. Phê duyệt Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm 
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soát năm 2017, Trình đại hội đồng cổ đông thông qua.  

3. Giao cho các thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát 
tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018 trang trọng, chu đáo. 
             
            Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám 
đốc Công ty căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai 
thực hiện Nghị quyết này. 

 

3 03/BVTV.1-
HĐQT/NKIII 3/4/2018 

 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương 
họp ngày 3/4/2018 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung 
sau đây: 

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT Công ty. 
Giao cho Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo đơn vị chức năng công 
bố thông tin theo quy định. 

2. Thông qua các nội dung bổ sung sửa đổi đối với Dự thảo Điều lệ 
và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

3. Thông qua danh sách nhân sự điều hành Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018. 

4. Giao cho các thành viên HĐQT soát xét toàn bộ nội dung các báo 
cáo trình Đại hội và xây dựng phương án chi trả thù lao HĐQT năm 
2017. 

5. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng PTSP đối với ông Nguyễn 
Việt Hùng. 

6. Điều động ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Ban phát triển Giống cây 
trồng về Phòng PSTP giữ chức vụ: Phó Phòng. 

7. Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm quản lý và điều hành Phòng Kinh 
doanh cho Tổng giám đốc. 

8. Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm quản lý và điều hành Ban phát triển 
giống cây trồng cho Phó tổng giám đốc. 

9. Điều động ông Đỗ Đức Tú, Phó Ban dự án chiến lược về Phòng 
PTSP giữ chức vụ: Phó Phòng phụ trách. 

10. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 
Công ty căn cứ vào các nội dung cuộc họp triển khai thực hiện 
nhiệm vụ. 

Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công 
ty, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện 
Nghị quyết này. 

4 04/BVTV.1-
HĐQT/NKIII 10/4/2018 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương 
họp ngày 10/4/2018 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung 
sau đây: 
1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh phục vụ 
vụ Xuân 2018, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn.  
2. Đầu tư kinh phí mua sắm phương tiện vận tải phục vụ chuyên 
chở hàng hóa, giá trị đầu tư khoảng 830 triệu đồng. 
3. Triển khai phương án áp dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý điều hành doanh nghiệp. Đầu tư kinh phí thuê viết phần 
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mềm quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan, quản lý mua hàng, 
bán hàng, quản lý sản xuất, quản lý tài sản, quản lý tài chính, tiền 
lương v.v... Giao cho các thành viên HĐQT phối hợp chỉ đạo các 
đơn vị lựa chọn đơn vị đủ năng lực thực hiện khảo sát và xây dựng 
phần mềm. 
4.  Phê duyệt nội dung Chương trình, danh mục tài liệu, báo cáo 
trình Đại hội và ngày tổ chức Đại hội: 19/4/2018. 
Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty. 
5. Giao cho các thành viên HĐQT triển khai lập báo cáo, dự thảo 
Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị theo sự phân công của Chủ tịch 
HĐQT. 

6. Giao cho Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu Ban thực hiện các 
nhiệm vụ soạn thảo báo cáo, chuẩn bị công tác lễ tân, khánh tiết và 
phục vụ để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2018. 

7. Giao cho ông Đỗ Đức Cơ và bà Nguyễn Thị Kim Xuân hoàn 
thiện hồ sơ triệu tập đại hội, gửi thông báo cho cổ đông và rà soát 
lại toàn bộ dự thảo Điều lệ, Quy chế trước khi công bố trên Website 
của Công ty theo quy định. Các báo cáo khác sẽ được HĐQT soát 
xét trong phiên họp đầu tháng 4/2018. 

Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công 
ty, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện 
Nghị quyết này. 

5 05/BVTV.1-
HĐQT/NKIII 10/8/2018 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương 
họp ngày 10/8/2018 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung 
sau đây: 

1. Thực hiện chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Quảng Ngãi. 

2. Thực hiện giảm kho đối với 64,347 tấn ngô giống PSC-102 và 
1,3772 tấn ngô giống PSC-747 không đảm bảo chất lượng để kinh 
doanh, giá trị giảm kho khoảng 3,1 (ba phẩy một) tỷ đồng. 

3. Triển khai thực hiện hoạt động của Phòng thử nghiệm theo ISO 
17025, lựa chọn tổ chức đánh giá ISO 17025 cho Phòng Thử 
nghiệm theo quy định của nhà nước. 

4. Thống nhất chủ trương xây dựng Văn phòng làm việc cho Chi 
nhánh Nam Trung Bộ tại Quy Nhơn. 

5. Phê duyệt đầu tư:  

- 02 ô tô con 7 chỗ Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc và 01 xe tải 
nhỏ để phục vụ sản xuất kinh doanh. Kinh phí đầu tư khoảng 3 (ba) 
tỷ đồng. 

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp, áp dụng 
công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động của toàn Công ty, 
giá trị đầu tư khoảng 1 (một) tỷ đồng. 

 6. Giao cho anh Cơ, anh Giáo rà soát lại các điều kiện cần và đủ để 
thực hiện xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất của ba 
xưởng, công tác môi trường, PCCC, máy móc thiết bị, con người 
v.v... Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện các công việc. 

7. Rà soát, sắp xếp lại bộ máy, nhân sự. Tuyển dụng, đào tạo cán bộ 
có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý để thay thế cán bộ làm 
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việc không hiệu quả.  

8. Xây dựng quy chế phối hợp, giải quyết công việc, khoán quỹ 
lương cho đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty. 

9. Giao cho anh Giáo rà soát kiểm tra môi trường của 3 xưởng sản 
xuất. Đề xuất phương án, biện pháp bảo vệ môi trường, cải tiến 
công nghệ trong sản xuất. 
Giao cho các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ 
vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết 
này. 

6 06/BVTV.1-
HĐQT/NKIII 25/12/2018 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương 
họp ngày 25/12/2018 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội 
dung sau đây: 

1. Thực hiện sáp nhập Phòng Vật tư vào Phòng CNSX, bổ nhiệm 
ông Vũ Thiện Giáo giữ chức vụ Trưởng Phòng. 

2. Điều động ông Nguyễn Ngọc Long từ thành viên HĐQT kiêm 
nhiệm sang thành viên HĐQT chuyên trách, thôi giữ chức vụ 
Trưởng Phòng Vật tư chuyển sang làm nhiệm vụ quản lý đầu tư 
máy móc thiết bị, môi trường và điều kiện sản xuất, hưởng lương 
chuyên trách. 

3. Chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thạch giữ chức vụ 
Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng và ông Nguyễn Văn Thứ giữ chức 
vụ Xưởng trưởng Xưởng sản xuất, Chi nhánh Hải Phòng. 

4. Bổ nhiệm ông Lê Thành Dương, cán bộ Ban phát triển giống cây 
trồng giữ chức vụ Phó Ban phát triển giống cây trồng. 

5. Bổ nhiệm ông Bùi Đình Tráng, Phó phòng TCHC giữ chức vụ 
Phó Phòng phụ trách Phòng TCHC. 

6. Đổi tên các Tổ bán hàng Khu vực thành Đơn vị bán hàng Khu 
vực và chuyển đổi chức danh Tổ trưởng Tổ bán hàng thành Giám 
đốc bán hàng khu vực. 

7. Đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động 
đối với kho chứa vật tư bao bì, nguyên liệu, phụ gia, thuốc thành 
phẩm tại Chi nhánh Đà Nẵng theo thiết kế được cơ quan chức năng 
phê duyệt. Kinh phí dự kiến là: 1.043.608.337đ. 

8. Đầu tư kinh phí chế tạo hệ thống thu gom và lắp đặt máy móc 
thiết bị xử lý khí thải khu vực xưởng chế biến, đóng gói thuốc 
nước; Lắp đặt máy móc thiết bị xử lý nước thải tại Xưởng sản xuất 
Chi nhánh Đà Nẵng, kinh phí dự kiến: 687.500.000đ. 

9. Đầu tư đối với Xưởng sản xuất Chi nhánh Phía Nam: 

- 01 máy đóng gói thuốc bột dạng túi có sẵn, kích thước cỡ túi, 
trọng lượng đóng gói do Chi nhánh Phía Nam lựa chọn phù hợp đáp 
ứng yêu cầu của thị trường. Kinh phí dự kiến: 46.000 USD tương 
đương 1.071.800.000 đồng. 

- 01 dây chuyền chiết rót thuốc nước 12 vòi tự động. Chi nhánh 
Phía Nam lựa chọn nhà cung cấp, báo cáo HĐQT về dự toán kinh 
phí đầu tư. 

- Giao cho ông Nguyễn Ngọc Long chịu trách nhiệm đôn đốc, phối 
hợp với ông Vũ Thiện Giáo và Giám đốc Chi nhánh Phía Nam lựa 
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chọn máy móc, báo cáo dự toán kinh phí, lựa chọn nhà cung cấp, 
trình phương án để HĐQT phê duyệt. 
Giao cho các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ 
vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết 
này. 

 
2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc 
Căn cứ Nghị quyết của các lần họp, Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo 

và giám sát Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện. Kết quả như sau: 
Trong năm 2018, Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ 

các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Về cơ bản các vấn đề đã 
thực hiện xong, đạt kết quả tốt; tuy nhiên còn một số nội dung chưa thực hiện 
xong, gồm: đầu tư hệ thống phần mềm quản lý; đầu tư xây dựng văn phòng 
Chi nhánh Nam Trung Bộ; đầu tư hệ thống xử lý khí, bụi của xưởng Đà Nẵng. 

 
3. Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý 
Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tốt việc giám sát cán bộ quản lý do 

HĐQT bổ nhiệm. HĐQT Công ty thường xuyên theo dõi, đánh giá và cân 
nhắc khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trên cơ sở hiệu quả công việc 
được giao.  

 
4. Sự phối hợp chỉ đạo giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Ban 

Tổng Giám đốc 
Việc phối hợp giữa các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc được 

thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, đạt hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo và 
thực hiện nghị quyết của HĐQT. 

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ và tổ chức triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết của 
Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.  

 

5. Chi phí, thù lao cho HĐQT 
5.1. Chi phí cho hoạt động của HĐQT: Không. 
5.2. Thù lao cho các thành viên HĐQT:  
Các thành viên HĐQT được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông: 
- Thực tế chi trả thù lao cho HĐQT năm 2017 như sau: 
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Số 
TT Họ và tên Hệ số Số tháng 

làm việc 

Mức chi 
trả 

(đ/hệ số) 

Số tiền 
(VNĐ) 

1 Đặng Văn Thông 18 12 1.174.000 21.142.800 
2 Đỗ Đức Cơ 16 12 1.174.000 18.793.600 
3 Phan Văn Tùng 14 12 1.174.000 16.444.400 
4 Vũ Thiện Giáo 14 12 1.174.000 16.444.400 
5 Nguyễn Ngọc Long 14 12 1.174.000 16.444.400 
6 Nguyễn Thị Kim Xuân 

(Thư ký HĐQT) 
8 12 1.174.000 9.396.800 

 Tổng số tiền:    98.666.400 

- Năm 2018: Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo kế 
hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018) với mức chi 
trả là 1,2%/lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức. Dự 
kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2018 như sau: 

 
Số 
TT Họ và tên Hệ số Số tháng 

làm việc 
Mức chi trả 

(đ/tháng) 
Số tiền 
(VNĐ) 

1 Đặng Văn Thông 18 12 1.174.000 21.132.000 
2 Đỗ Đức Cơ 16 12 1.174.000 18.784.000 
3 Phan Văn Tùng 14 12 1.174.000 16.436.000 
4 Vũ Thiện Giáo 14 12 1.174.000 16.436.000 
5 Nguyễn Ngọc Long 14 12 1.174.000 16.436.000 
6 Nguyễn Thị Kim Xuân 

(Thư ký HĐQT) 
8 12 1.174.000 9.392.000 

 Tổng số tiền:    98.616.000 
 

- Năm 2019: Tổng số tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 biểu quyết thông qua, HĐQT thực 
hiện và báo cáo cụ thể trong báo cáo năm sau. 

 
III.  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 
Ngoài nhiệm vụ chung, HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành tập trung 

thực hiện một số việc chủ yếu sau: 
1. Thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị. 
2. Tập trung nguồn lực để mở rộng thị trường nhằm phát triển doanh số; 

Quản lý tiền hàng chặt chẽ; Sử dụng tài sản hiện có của Công ty một cách hiệu 
quả; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường công tác kiểm tra các 
đơn vị, kịp thời xử lý các phát sinh nhằm thực hiện quy định của nhà nước, 
của Công ty. 

3. Cung ứng đủ, kịp thời sản phẩm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của 
thị trường. 
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4. Thực hiện đầu tư theo Nghị quyết của HĐQT, ưu tiên đầu tư cho lĩnh 
vực sản xuất. 

5. Quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng để 
giảm thiểu rủi ro và có hiệu quả cao./. 

 
    Hà Nội, ngày 24  tháng 4  năm 2019 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Đặng Văn Thông 
 
                

 
 
 
 
 

                        



 
                                                    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

                                        
         Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

           Điện thoại: +84-4-3857 2765, 3533 2267 - Fax: +84-4-3857 2751 

         E-mail: psc1@psc1.com   - Website: www.psc1.com 

 
 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2018 
 

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 
 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 

1 Trung ương; 
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ 

phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương quy định trách nhiệm, quyền hạn và chế 
độ làm việc của Ban kiểm soát. 

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương báo cáo 
trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng 
hoạt động năm 2019, cụ thể như sau: 

A. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 
1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát: 
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương năm 2018 

gồm 3 thành viên: 

TT Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt 
đầu thành 
viên BKS 

Số buổi 
tham dự 
họp BKS 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 
1 Ông Lê Ngọc Diệp Trưởng ban 14/4/2016 2/2 100% 
2 Ông Trần Văn Biên Kiểm soát viên 14/4/2016 2/2 100% 

3 Bà Vũ Thị Thanh 
Huyền Kiểm soát viên 14/4/2016 2/2 100% 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 
Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình 

công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra 
giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty. Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân 
thủ đúng quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức hoạt động của 
Ban Kiểm soát, cụ thể gồm những công tác sau: 
 2.1- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý 
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp đối với các quyết định 
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của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác quản lý và 
điều hành Công ty. 
 2.2- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện công tác tài 
chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm nhằm đảm bảo 
tính trung thực chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ sổ sách kế 
toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động của Công ty; kiểm tra 
giám sát việc quản lý dụng tài sản cố định, đầu tư mua sắm, sửa chữa và sử 
dụng tài sản cố định. Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm 
toán độc lập. 

2.3- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia 
tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, 
Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm 
đảm bảo việc điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông. 

2.4- Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra, 
kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc Công ty, gồm: Chi nhánh Tây Nguyên; Tổ 
Bán hàng Khu vực I; Tổ bán hàng Khu vực IV. Phối hợp với các phòng, ban 
Công ty đi kiểm tra tại các đơn vị như: Chi nhánh Phía Bắc, Chi nhánh Hải 
Phòng, Tổ bán hàng Khu vực III, Tổ bán hàng Khu vực V, Tổ bán hàng Khu 
vực VIII. Qua kiểm tra tại các đơn vị, Ban Kiểm soát đã yêu cầu, đề nghị các 
đơn vị hoàn thiện công tác quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh tại đơn 
vị, đồng thời có những kiến nghị đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công 
ty đưa ra những chính sách phù hợp với từng đơn vị trong Công ty. 

Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn 
nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban cũng như các đơn vị trong toàn 
Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông 
giao; đối với cổ đông, Ban Kiểm soát chưa nhận được một khiếu nại nào của 
cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám 
đốc Công ty. 

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 
- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 

Các thành viên Ban kiểm soát đã nhận thù lao, cụ thể như sau: 
+ Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty: Nhận thù 

lao năm 2017 là: 15.269.800 đồng/năm. Ngoài ra hưởng lương và các chế độ 
khác theo quy định của Công ty. 

+ Ông Trần Văn Biên và Bà Vũ Thị Thanh Huyền thành viên Ban kiểm 
soát nhận thù lao năm 2017 là: 9.396.800 đồng/người/năm. 

- Được thanh toán đầy đủ các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí hợp lý 
khi thực thi các hoạt động của Ban kiểm soát. 
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B. BÁO CÁO GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT 
NĂM 2018. 

I. Về tình hình tài chính của Công ty năm 2018: 
                 ĐVT: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Số cuối kỳ Số đầu kỳ 
Chênh lệch 

Giá trị Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) = 3-4 (6) = 5/4 

A TỔNG TÀI SẢN 284.785  272.857        11.928         4,37  

I Tài sản ngắn hạn  253.858   242.694       11.164         4,60  

1 Tiền và các khoản tương 
đương tiền 6.779  20.974    (14.195)   (67,68) 

2 Các khoản phải thu 20.000  18.242         1.758  9,64  

 Trong đó: Dự phòng nợ phải 
thu khó đòi (1.034) (1.333) - 299 - 22,43 

3 Hàng tồn kho 219.801  197.765       22.036      11,14  

4 Tài sản ngắn hạn khác 7.278  5.713         1.565    27,74  

II Tài sản dài hạn 30.927      30.163            764         2,53  

1 Tài sản cố định 28.364  27.167         1.197         4,41  

2 Tài sản dài hạn khác 2.563  2.996         (433)   (14,45) 

B TỔNG NGUỒN VỐN 284.785  272.857       11.928        4,37  

I Nợ phải trả 184.805  174.943         9.862         5,64  

1 Nợ ngắn hạn 183.012  174.508  8.069  4,62  

2 Nợ dài hạn 1.793       435  1.358 312,18 

II Nguồn vốn chủ sở hữu 99.980  97.914         2.066         2,11  

1 Vốn chủ sở hữu        99.980         97.914         2.066        2,11  

 Nhận xét: 

1. Tài sản ngắn hạn: 
1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền: 
Cuối kỳ giảm so với đầu kỳ 67,68% nguyên nhân chủ yếu là thời điểm 

cuối năm Công ty trả nợ các khoản vay ngân hàng và chủ động nhập nguyên 
liệu nên phải chi trả cho các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ. 

1.2. Các khoản phải thu ngắn hạn: 
- Các khoản phải thu cuối kỳ tăng 9,64%. Nguyên nhân chủ yếu do tăng 

dư nợ cuối kỳ của một số khách hàng lớn của Công ty. 
-. Nợ xấu: Cuối kỳ giảm 22,43% về giá trị, Đến hết ngày 31/12/2018 

Công ty phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là: 1.034.139.589 
đồng trên tổng giá trị gốc các khoản phải thu, cho vay quá hạn của các khách 
hàng sau: 
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+ Công ty cổ phần Minh Sơn: 509.351.020đ 
+ Công ty TNHH Sơn Thành: 216.299.600đ 
+ Hoàng Văn Thất: 130.021.612đ 
+ Công ty TNHH MTV Trùng Dương: 55.571.587đ 
+ Các khách hàng khác: 122.895.770đ 
1.3. Hàng tồn kho: 

TT Chỉ tiêu 
GT tồn kho 

cuối kỳ 
(triệu đồng) 

GT tồn kho 
đầu kỳ 

(triệu đồng) 

Chênh lệch 

Tăng (+), 
giảm (-) Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) = 3-4 (6) = 5/4 

1 Hàng mua đang đi đường 396 0 396 100 

2 Nguyên liệu, vật liệu 133.412 129.928 3.484 2,68 

3 Công cụ, dụng cụ 476 776 - 300 -38,66 

4 Thành phẩm 67.235 63.758 3.477 5,45 

5 Hàng hóa 3.609 1.248 2.361 189,18 

6 Hàng gửi bán 18.591 9.839 8.752 88,95 

7 Dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho (3.918) (7.784) - 3.866 - 49,67 

 Cộng 219.801 197.765 34.808 20,39 

- Cuối kỳ Công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là: 
3.918.069.252đ giảm 49,67% so với đầu kỳ (Đây là khoản trích lập đối với 
nguyên liệu thành phẩm và vật tư đi kèm của các sản phẩm Công ty đang 
cung ứng theo quy định của pháp luật bị loại ra khỏi danh mục thuốc BVTV 
được phép sử dụng tại Việt Nam từ năm 2018 và năm 2019). 

- Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ tăng so với đầu kỳ 20,39% nguyên nhân 
chủ yếu do Công ty chủ động nhập nguyên vật liệu chính về để chuẩn bị phục 
vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và hàng hóa xuất đi gửi bán 
tại kho của khách hàng tăng cao. 

1.4. Tài sản dài hạn  
Trong năm tài sản cố định tăng thêm 4,8 tỷ, chủ yếu Công ty mua sắm 

phương tiện vận tải và máy móc thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh 
doanh. 

1.5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:  

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản lưu động/nợ 
ngắn hạn Lần 1,39 1,39 

 - Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động - Hàng 
tồn kho)/nợ ngắn hạn. Lần 0,26 0,19 
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Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       
 - Hệ số nợ/tổng tài sản % 64,12 64,89 
 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 178,67 184,84 
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       
 - Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/hàng 
tồn kho bình quân. Vòng 2,28 1,64 

 - Doanh thu thuần/tổng tài sản Vòng 2,03 1,61 
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần % 2,05 2,46 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu % 11,31 11,07 
 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản % 4,06 3,89 

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/doanh thu thuần % 2,27 3,09 

Nhận xét: 
- Công ty đảm bảo khả năng thanh toán trong ngắn hạn khi hệ số qua các 

năm đều lớn hơn 1. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho đang chiếm tỉ trọng lớn trong 
cơ cấu tài sản ngắn hạn (hơn 80%) khiến cho hệ số thanh toán nhanh đang ở mức 
khá thấp (<0,2). 

- Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn: Hệ số nợ năm 2018 tăng nhẹ so với năm 
2017, chủ yếu do các khoản vay ngắn hạn tăng 17,6%. 

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: các chỉ tiêu về vòng quay hàng tồn kho 
và hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản giảm, Nguyên nhân là do doanh thu năm 
2018 giảm và lượng hàng tồn kho tăng. 

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: Tuy doanh thu giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau 
thuế Công ty vẫn duy trì ổn định, tỷ suất ROA, ROE của công ty được duy trì ổn 
định so với năm 2017 (năm 2018 lần lượt là 3,89% và 11,07%). Lãi cơ bản trên 
cổ phiếu năm 2018 là: 2.108 đồng/cổ phiếu trong khi năm 2017 là: 2.109 đồng/cổ 
phiếu. 

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 
                                                                                                                                 ĐVT: Triệu đồng 

Số 
TT Chỉ tiêu Thực hiện 

năm 2018 
Thực hiện 
năm 2017 

Tăng giảm 
so với 

cùng kỳ 

 Tăng giảm 
so với cùng 

kỳ (%) 
(A) (B) (1) (2) (3) (4) = 3/2 

1 Doanh thu thuần về BH và 
cung cấp DV 449.563 540.579 -91.016 -16,84 

2 Giá vốn hàng bán 342.844 419.714 -76.870 -18,31 

3 Lợi nhuận gộp 106.719 120.865 -14.146 -11,70 

4 Doanh thu HĐ tài chính 486 1.453 -967 -66,55 

5 Chi phí HĐ tài chính 8.903 7.068 1.835 25,96 

 Trong đó: Chi phí lãi vay 7.280 5.539 1.741 31,43 

6 Chi phí bán hàng 47.819 56.082 -8.263 -14,73 
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Số 
TT Chỉ tiêu Thực hiện 

năm 2018 
Thực hiện 
năm 2017 

Tăng giảm 
so với 

cùng kỳ 

 Tăng giảm 
so với cùng 

kỳ (%) 

7 Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 36.597 46.900 -10.303 -21,97 

8 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 13.886 12.267 1.619 13,21 

9 Thu nhập khác 164 3.476 -3.312 -95,28 

10 Chi phí khác 27 1.788 -1.761 -98,49 

11 Lợi nhuận khác 137 1.688 -1.551 -91,88 

12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 11.065 11.071 -6 -0,05 

Nhận xét: 

- Về thực hiện so với cùng kỳ năm 2017: 

Trong năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu về doanh thu đều giảm. Tuy nhiên 
nhờ tiết kiệm được các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên kết 
quả năm 2018 lợi nhuận sau thuế đạt được tương đương với năm 2017. 

 III. Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của 
HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2018 

- Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý và 
điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 
2018 đã tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội 
đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác quản lý và điều 
hành Công ty theo thông lệ tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và 
người lao động. 

- Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp định kỳ với đầy đủ các thành 
viên tham dự họp, có biên bản họp sau khi kết thúc. Các thành viên HĐQT đã 
làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đưa ra các nghị quyết, quyết 
định kịp thời để định hướng chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh theo đúng 
nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. 

- Ban kiểm soát thống nhất toàn bộ nội dung đánh giá kết quả hoạt động 
của HĐQT được xác định trong Báo cáo tổng kết của HĐQT về hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 

- Hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty: Trong năm 2018 Ban 
Tổng giám đốc Công ty đã luôn luôn bám sát sự chỉ đạo và điều hành các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy, phát triển nguồn 
nhân lực...đáp ứng yêu cầu và định hướng chiến lược đã được HĐQT Công ty 
xác định. Năm 2018 là một năm hết sức khó khăn đối với Công ty khi tình 
hình  dịch hại trên cây trồng ít xuất hiện, giá nông sản xuống rất thấp (Như cây 
ngô, mía, cà phê, tiêu...), một số sản phẩm thuốc BVTV Công ty đang cung 
ứng bị loại ra khỏi danh mục được đăng ký sử dụng tại Việt Nam điều này đã 
tác động rất lớn đến doanh thu năm 2018 của Công ty (Chỉ đạt 95,88% so với 
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kế hoạch và 83,16% so với thực hiện năm 2017). Tuy nhiên với sự chỉ đạo 
quyết liệt của HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc Công ty lợi nhuận năm 
2018 vượt kế hoạch đề ra và tương đương với lợi nhuận năm 2017. 
 IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng 
giám đốc trong năm 2018 
        - Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty 
thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình diễn biến hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong Công ty.  
       - Trưởng Ban Kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội 
đồng quản trị thường kỳ cũng như bất thường. 
       - Tại các cuộc họp, Ban Kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình 
trong việc giám sát, tham gia đóng góp ý kiến. 
       - HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Ban 
Kiểm soát trong việc kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc Công ty. Chỉ 
đạo các đơn vị phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát và thực hiện nghiêm túc 
các đề nghị của Ban Kiểm soát đối với đơn vị được kiểm tra. 

V. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. 
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 

với tỷ lệ 16%. Tổng số tiền đã chi trả cổ tức năm 2017 là: 8.400.000.000đ. 
- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. 
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2018. Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng 
kiểm toán AASC theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2018 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. 

- Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 
2017 theo đúng mức đã được Đại hội cổ đông thông qua. 

VI. Các hoạt động công tác khác  
- Công  ty đã thực  hiện công bố thông  tin một cách đầy đủ, chính xác 

và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ 
quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến ngày 31/12/2018, 
tình hình kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước của Công  ty tuân thủ 
đúng quy định.  

- Tình  hình lao động ổn định, tất cả người lao động trong Công ty đều 
được ký kết hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm, tiền 
lương, tiền thưởng, chế độ nghỉ ngơi, thăm khám sức khỏe định kỳ, chế độ 
thăm quan nghỉ mát hàng năm. 

- Các tổ chức chính trị xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh 
niên luôn được Công ty quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt 
động theo đúng quy định của nhà nước và pháp luật.  
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C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 
NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Đề xuất, kiến nghị: 
Năm 2018 lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật gặp rất 

nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã có nhiều nỗ lực cố gắng đạt được hiệu quả 
tốt trong Sản xuất kinh doanh mặc dù Doanh thu không đạt kế hoạch nhưng lợi 
nhuận đạt được vượt kế hoạch đề ra và tương đương với lợi nhuận đạt được 
năm 2017. Công ty đảm bảo thu nhập cho người lao động và cổ tức cho các cổ 
đông, điều này rất đáng trân trọng. Năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục là một 
năm đầy khó khăn và thách thức. Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được 
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro 
trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban 
Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp với Hội đồng quản trị và Ban 
Tổng giám đốc Công ty như sau: 

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh 
doanh, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục 
hoàn thiện các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật Doanh nghiệp, 
điều lệ Công ty; rà soát, sửa đổi các quy định hiện hành, các văn bản nội bộ để 
phù hợp với tình hình thực tế. 

- Phát triển nguồn nhân lực trẻ, chuyên nghiệp, có đức, có tài để kế thừa 
và bổ sung nguồn nhân lực quản trị điều hành nhằm đảm bảo sự phát triển ổn 
định của Công ty. Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời 
cho cán bộ công nhân viên Công ty để hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu đề 
ra. 

- Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngày càng nhiều các 
doanh nghiệp tham gia kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, sự sát nhập, hợp 
nhất các công ty đa quốc gia và ngày càng nhiều các Công ty đa quốc gia mở 
văn phòng đại diện tại Việt Nam đã làm thay đổi phương thức kinh doanh và 
phân phối. Vì vậy Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cần phải có 
sự đổi mới toàn diện, cần có giải pháp tích cực, chủ động và linh hoạt để thực 
hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông 
thường niên giao phó. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm và phát triển các sản phẩm 
mới để thay thế các sản phẩm bị cấm kinh doanh theo quy định của nhà nước 
nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường 
niên thông qua. 

- Thường xuyên nghiên cứu, phân tích nhu cầu khách hàng, để có những 
điều chỉnh kịp thời về chính sách bán hàng, tập trung nâng cao chất lượng sản 
phẩm, mẫu mã sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng từ đó gia tăng 
thị phần của sản phẩm. 

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, rà soát các 
khoản mục chi phí cần tiết giảm; nâng cao vòng quay hàng tồn kho, vòng quay 
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tài sản; tích cực đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khách hàng, đặc biệt là đẩy 
mạnh công tác xử lý công nợ quá hạn, nợ khó đòi và các khoản dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho Công ty đã trích lập theo BCTC đã kiểm toán năm 2018 
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. 

-  Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh việc áp dụng 
công nghệ thông tin vào quá trình sản xuất kinh doanh. Xây dựng và kết nối 
đồng bộ các hệ thống phần mềm như: Hệ thống kế toán tài chính, Hệ thống 
quản lý bán hàng, mua hàng, quản lý vật tư, quản lý kho, quản lý nhân sự... 

2. Phương hướng hoạt động năm 2019 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, Ban Kiểm soát 
Công ty dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 như  sau: 

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 38 Điều lệ Công ty cổ 
phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương. 

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng giám đốc Công ty. 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị, quy chế, quyết định của Công ty. 

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền mặt, ngân hàng, công nợ, hàng 
hóa, tài sản ngắn hạn, dài hạn của các đơn vị trong toàn Công ty. 

- Thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến chức năng, 
nhiệm vụ của Ban kiểm soát như: thẩm định báo cáo tài chính; tham gia rà 
soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình quản lý của Công ty 
ban hành. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của pháp 
luật. 

Để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát nhận thấy 
cần phải nỗ lực hơn nữa và rất mong nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ 
đông, sự tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 
Công ty cũng như sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng và các đơn vị 
trong toàn Công ty. 

Trên đây là dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát Kính trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên xem xét và quyết nghị. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 
 TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

  Lê Ngọc Diệp 
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BÁO CÁO KẾ HOẠCH  
 PHÁT TRIỂN NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN 

 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG 
Cạnh tranh trong hội nhập là quá trình đào thải khốc liệt. Xu thế sản xuất 

kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và 
tiêu dung trong nước đã gây áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh 
thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam.  

Trong năm 2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định loại bỏ một số hoạt 
chất ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. 
Việc này đã gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp: Tổn thất về sản phẩm kinh 
doanh, tổn thất về doanh thu và lợi nhuận. 

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương kết thúc sản xuất kinh 
doanh năm 2018 với kết quả chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch về doanh số và nộp ngân 
sách trong Phương án sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 
phê duyệt, nhưng chỉ tiêu cơ bản về lợi nhuận và các chỉ tiêu cơ bản khác đều 
vượt kế hoạch. Đạt được thành tích này một phần là do sự tập trung lãnh đạo từ 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự chủ động của các đơn vị trực thuộc 
Công ty trong việc xây dựng chương  trình, kế hoạch và triển khai ngay từ những 
ngày đầu, tháng đầu. 

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGẮN HẠN 
1. Về doanh số, lợi nhuận 

       

STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 
2018 

Kế hoạch năm 
2019 

1 Doanh thu (VNĐ) 450.213.460.553 398.888.000.000 
2 Lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 14.023.840.515 13.219.391.307 
3 Lợi nhuận sau thuế (VNĐ) 11.064.509.030 10.575.513.046 
4 Nộp ngân sách (VNĐ) 20.174.851.668 17.231.000.000 
5 Tỷ lệ cổ tức (%) 16 16 

6 
Thu nhập bình quân              
(VNĐ/người/tháng) 11.727.818 10.227.692 
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2. Về nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, hệ thống quản lý. 
- Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và hội nhập, Công ty 

đưa ra các chính sách tái cấu trúc lại tổ chức bộ máy, nhân sự. Để phát triển được 
nguồn nhân lực chất lượng cao, điều đầu tiên cần làm chính là sàng lọc, đào tạo 
nguồn nhân lực sẵn có, đưa ra những chính sách để bồi dưỡng nhân viên trở nên 
chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc đề ra. Bên cạnh đó đưa ra những chính 
sách đãi ngộ, mức lương và phúc lợi ổn định để thu hút và tìm kiếm nhân tài. Đặc 
biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra vô cùng quyết liệt 
này, các doanh nghiệp muốn duy trì và phát triển được thì phải hết sức chú trọng 
vấn đề nguồn nhân lực, tạo tiền đề phát triển doanh nghiệp lên một tầm cao mới, 
có vị trí vững chắc trong xã hội. 
  - Xây dựng văn hoá công ty: Công ty là một cấu trúc phối kết hợp các kiến 
thức cá nhân và sức mạnh tập thể, niềm tin và gắn kết mọi người trong một đơn 
vị, giữa các đơn vị với nhau; Xây dựng văn hóa học hỏi và chuyển tiếp những 
kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn; Định hướng các hành vi nội bộ nhằm đảm 
bảo sự thành công cho doanh nghiệp.  

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản lý nội bộ. Triển 
khai đánh giá, xem xét toàn bộ cơ chế quản lý đang vận hành, nâng cấp hệ thống 
quản lý từ các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh đến các các đơn vị làm công tác 
quản lý và hoạch định chính sách. Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất kinh 
doanh thống nhất trong toàn Công ty từ khâu nhập nguyên liệu, vật tư đầu vào 
đến khâu sản xuất, chế biến, đóng gói và lưu thông phân phối sản phẩm, quản lý 
chất lượng sản phẩm, quản lý tiền hàng và công nợ. 

  3. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh. 
Ngày nay, với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường “trăm người bán, hai 

chục người mua”, doanh nghiệp bán hàng theo chiến lược 3.0: không chỉ bán thứ 
mình có hay thứ khách hàng cần, mà còn phải trao tình cảm, giữ chân khách hàng 
bằng trải nghiệm người dùng. Thậm chí các nhà quản trị khách hàng phải xây 
dựng chiến dịch truyền thông và tạo ra nhu cầu ở khách hàng tiềm năng. 

-  Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để 
phát triển sản phẩm mới, sản phẩm sinh học chất lượng cao, an toàn và giá cả hợp 
lý.  

- Đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất cho các xưởng sản xuất 
nhằm tăng năng suất và hạ giá thành sản phẩm. 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo hài hoà giữa 
chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận nhằm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu của Phương 
án sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Đảm bảo thu nhập 
ổn định cho người lao động và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ 
đông. 

- Xây dựng giá bán phù hợp, linh hoạt cho từng thời kỳ. Xây dựng chính 
sách bán hàng phù hợp để nâng cao doanh số, lợi nhuận, vị thế của Công ty, tạo 
giá trị gia tăng cho khách hàng và người lao động, kéo dài thời gian khai thác sản 
phẩm. 
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- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan quản 
lý chuyên ngành và hệ thống đại lý thuốc bảo vệ thực vật để tăng cường tuyên 
truyền, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm mới để giữ vững được thị trường 
truyền thống và mở rộng thị trường tiềm năng. Đẩy mạnh khâu tiếp thị, xây dựng 
và quảng bá thương hiệu thông qua việc tích cực tham gia trưng bày, giới thiệu 
sản phẩm tại các cuộc triển lãm, hội chợ, quảng bá trên các phương tiện thông tin 
đại chúng... 

- Tập trung quản lý, chỉ đạo công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm 
thiểu hàng hoá không phù hợp. Xây dựng hệ thống sản xuất đảm bảo vệ sinh 
công nghiệp, tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

- Kiểm soát chặt chẽ tài chính, chi tiêu trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng. 

- Rà soát, đánh giá các dự án đầu tư, tập trung ưu tiên cho sản xuất và phát 
triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

 

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÀI HẠN 
1. Về sản xuất kinh doanh: 
- Tăng cường đầu tư, hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước 

nghiên cứu, phát triển thêm nhiều sản phẩm thuốc sinh học chất lượng cao. 
     - Chủ động duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các 
nhà khoa học, các Viện nghiên cứu để phát triển các loại hạt giống ngô, lúa, 
rau củ. Cung cấp ra thị trường các loại hạt giống có chất lượng và năng suất 
cao. 

 

2. Về quản lý tài chính: 
Trong doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh, mối quan hệ tiền – hàng – tiền, 

thoạt nhìn thấy có vẻ đơn giản song với những doanh nghiệp quy mô lớn nhưng 
để quản lý nó hiệu quả và mang lại lợi nhuận lại là bài toán nan giải, thậm chí nếu 
kiểm soát không tốt khiến nhiều doanh nghiệp ngấp nghé bên bờ vực phá sản. Vì 
vậy, bên cạnh việc tăng cường đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh thì việc quản 
lý tài chính được xác định là vô cùng quan trọng. Và phải thực hiện ngay từ các 
nghiệp vụ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh 
nghiệp. Đồng thời thực hiện cơ chế quản lý nguồn vốn quyết định đến sự phát 
triển các hoạt động kinh doanh và đảm bảo tính an toàn tài chính cho doanh 
nghiệp. Vì thế nên cần phải điều chỉnh cơ cấu thu chi phù hợp với việc cắt giảm 
các chi phí đầu vào. Để đảm bảo kế hoạch chi hợp lý, hiệu quả, đảm bảo kiểm 
soát được bội chi, tiến tới cân bằng vốn và doanh thu. 

Tăng cường công tác quản lý tài chính của Công ty, quản lý sử dụng các 
nguồn vốn hợp lý, sử dụng các công cụ phân tích, dự báo phục vụ cho công tác 
hoạch định kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

 

3. Về tổ chức bộ máy và nhân lực: 
  Bên cạnh việc hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình, đội ngũ nhân 
viên của doanh nghiệp là tài sản lớn nhất để dẫn dắt công ty đến thành công. Sự 
phát triển của các công nghệ đột phá đang dần thay đổi cách các doanh nghiệp 
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vận hành. Điều này dẫn đến sự thay đổi về nhu cầu công việc, kỹ năng của nhân 
viên và phong cách làm việc để phù hợp với nền công nghệ mới. Vì vậy, việc giữ 
chân và thu hút nhân tài là ưu tiên hàng đầu đối với công tác nhân sự của doanh 
nghiệp.  

- Xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp để người lao động gắn bó lâu dài 
và cống hiến công sức, trí tuệ cho Công ty.  

- Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển thông minh; Gắn kết giữa 
việc đào tạo và đánh giá liên tục giữa quản lý và nhân viên. Khuyến khích cán bộ 
học tập, nâng cao kỹ năng quản lý, cải thiện hiệu suất của họ. 

- Xây dựng kế hoạch kế nhiệm và phát triển lãnh đạo hiệu quả để hỗ trợ tài 
năng cốt lõi của doanh nghiệp và giúp họ chuẩn bị cho những thách thức trong 
tương lai và nhanh chóng thích nghi với các thay đổi đang diễn ra. 

 - Cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức 
tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, thống nhất, tận 
tâm vì mục tiêu phát triển chung của công ty. Xây dựng bộ máy gọn, nhẹ, năng 
động và linh hoạt, thích ứng với môi trường kinh doanh. Đồng thời thường xuyên 
duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa phù 
hợp. 

4. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 
 - Đầu tư xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường chung và 
bảo vệ môi trường làm việc; Tạo điều kiện làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe của 
người lao động. 
 - Kiểm soát chặt chẽ các khía cạnh môi trường, tác động môi trường và xác 
lập một hệ thống kiểm soát các khía cạnh môi trường với các biện pháp và hành 
động cụ thể. 

- Cùng nông dân xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam xanh, sạch và 
bền vững, vì sự ấm no, hạnh phúc của mọi nhà; Sản xuất, cung ứng các sản phẩm 
thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, giống cây 
trồng chất lượng cao, an toàn với con người và môi trường. Đảm bảo lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của bà con nông dân, các đối tác và bạn hàng. 

-  Thực hiện sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh 
nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, hoàn thành nghĩa vụ đối với 
nhà nước, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cổ đông và người lao 
động. 
        Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2019 
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 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Đặng Văn Thông 
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                                                                         Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019 

 
TỜ TRÌNH  

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo 
tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương  

-------------------- 
 Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương; 
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty. 

 
Nhằm giúp cho việc công bố thông tin ra công chúng về tình hình tài chính 

của Công ty được chính xác và minh bạch, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo 
vệ thực vật 1 Trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 
xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2019, cụ thể như sau: 

1.          1. Tiêu chí lựa chọn 
- Là đơn vị nằm trong danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề 

năm 2019; đồng thời nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban 
Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức 
phát hành, tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch trên HNX năm 2019. 

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức 
nghề nghiệp, có trình độ, kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính.  

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm 
toán theo yêu cầu của Công ty. 

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 
Sau quá trình hợp tác, Ban kiểm soát nhận thấy Công ty TNHH Hãng kiểm 

toán AASC (AASC) đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu trên. Vậy Ban kiểm soát đề 
xuất tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán của AASC.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 
 TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 

Lê Ngọc Diệp 
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                                                            Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019 
 

TỜ TRÌNH  
V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

- Căn cứ Điều 37 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của 
Chính phủ “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại 
chúng”. 

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty. 
 

 Trong năm 2018 nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội của nước ta tương 
đối ổn định. Tuy nhiên lạm phát những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao 
hơn năm 2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh, dẫn 
đến giá đầu vào nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, khó mua. Tình hình 
thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng 
tới mục tiêu kiểm soát lạm phát. Gần đây công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật 
của nhà nước còn bất cập, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, trong đó 
có việc cấm sử dụng một số hoạt chất thuốc. 

Với sự nhất trí cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban 
Tổng Giám đốc, đứng đầu là ông Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty, hoạt 
động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty vẫn đạt được kết quả khả quan.   

Năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có thể gặp nhiều 
khó khăn, thách thức; thực hiện đúng quy định của nhà nước và để tiếp tục đạt 
được sự nhất trí cao trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đưa Công ty phát 
triển ổn định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, Hội đồng quản 
trị Công ty thống nhất đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua 
việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty. 

 
Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội. 
Xin trân trọng cám ơn./. 
 
           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
          PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
         Đỗ Đức Cơ 
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Hà Nội, ngày  24  tháng  4   năm 2019 
 Dự thảo: 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG 
 
Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng 

cổ đông Công ty thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2018; 
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Bảo 

vệ thực vật 1 Trung ương ngày 24/4/2019. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bảo 
vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Số 
145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội ngày 
24/4/2019 với …… cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 
…….… cổ phần bằng… …... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo 
luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây: 

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Phương 
hướng nhiệm vụ năm 2019. 

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018: 
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. 
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 

2018:   
+ Lợi nhuận còn lại để phân 
phối, trích lập các quỹ và chia 
cổ tức 

10.566.121.046 VNĐ 

+ Trích lập các quỹ:  
        Quỹ đầu tư phát triển 1.105.511.703 VNĐ 
        Quỹ khen thưởng, phúc lợi 552.755.852 VNĐ 
 
+ Chi trả cổ tức                   16% 
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- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018: 
Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 132.662.000 đồng  
(1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức) 

3. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh  năm 2019 với một số chỉ tiêu 
quan trọng, bao gồm: 

  - Tổng doanh thu: 
  - Tổng lợi nhuận trước thuế: 

                             398.888.000.000  VNĐ 
13.219.391.307 VNĐ   

  - Lợi nhuận sau thuế:  10.575.513.046  VNĐ 
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16% 

4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019: 1,2%/Lợi 
nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức. 

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018. 
6.  Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018. 
7.  Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn. 
8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán  

AASC để tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 
9.  Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. 

 
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của 

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua.  
Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này 

để triển khai thực hiện./. 
 

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

 
 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 
 
 
 
 



  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
------------------------------------------ 

 

 THẺ BIỂU QUYẾT 

MÃ ĐẠI BIỂU: BT1. .... 
Họ và tên đại biểu:                              

Số lượng cổ phần sở hữu:                                              cổ phần                     

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:                           cổ phần    

Số lượng cổ phần biểu quyết:                                                         cổ phần 
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