
BQ Nong nghi~p va PTNT CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM 
CONG TV CO PHAN D9C l~p - Tv do - H:;mh phuc 

BAo ~ THVC v~T 1 TRUNG {fONG 

Hit N(ji, ngity 21 thang 5 nam 2020 

CONG BO THONG TIN TIffiN CONG THONG TIN DIBN TV CVA 
UY BAN cHUNG KHOAN NHA N1JdC 

J(inh gtCi: 	 - Uy ban Chtfng kboan Nhit nU'O'c 
- Sir giao dich chtfng kboan H it NQi 
- Quy c8 dong 

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

Tn,l sa chfnh: s6 145 ph6 H6 D~c Di, phuOng Quang Trung, qu~n D6ng Da, thanh 
ph6 Ha NQi . 

Di ~n thoc;ti: 024.38572764 

Fax: 024.38572751 

Ma CK: BT l 

Nguai thvc hi~n cong b6 thong tin: Le NgQc Di~p 
Loc;ti thong tin cong b6: D 24h D72h Dveu c~u D B~t thuOng [B Dinh ky 

(cong ty danh d~u X vao mvc c~n cong b6) 

2. NQi dung thong tin cong b8: 

Cong ty c6 ph~n Bao v~ thvc v~t 1 Trung uang Bao cao Vy ban ChUng 
khoan Nha nuac va Sa giao dich chUng khO£ln Ha NQi v~ vi~c t6 chuc dC:li hQi 
d6ng c6 dong thuOng nien nam 2020 va cac tai li~u tC:li DC:li hQi d6ng c6 dong 
thuang nien nam 2020 t6 chuc ngay 04/6/2020. Cv th~ nhu sau: 

- Thai gian hQp: 7h30 ngay 04 thang 6 nam 2020 (Thu nam) 


- Dia di~m hQp: HQi tWOng t~ng 4, Trv sa Cong ty - Dia chi: S6 145 ph6 

H6 D~c Di, phuOng Quang trung, qu~n D6ng Da, Tp Ha NQi. 

- Website dang tai tai li~u: http://psc1.com/Q.H c6 dong/Nam 2020 

Chung toi xin cam k6t cac thong tin cong b6 tren day la dung sv th~t va 
hoan toan chiu trach nhi~m truac phap lu~t v~ nQi dung cac thong tin da cong b6. 

* Tai /ifu ilinh kem: 

- Thong baa mai h9P dc;li h(Ji d6ng c6 dong 
thuang nien nam 2020 

- Tai li?u h9P d(li h(Ji d6ng c6 dong thuang 
nien nam 2020 

~~~lfQC UQ CBTT 
KIEMSoAT 

http://psc1.com/Q.H


BQ N,.ong nghi~p va PTNT CQNG HOA xA HQI CHU NGIDA VI~T NAM 
CONG TY c O PHAN 

BAo V¥ THVC v ~T 1 TRUNG {fONG 
DQc l~p - T\f do - H,nh phuc 

s6: 251 QDIBVTV.l-HDQT 
Ha N(Ji, ngay 15 thimg 5 nam 2020 

QUYET DJNH CVA CmJ TICH HQI DONG QuAN TRJ 
CONG TY CO pHAN BAo vt THVC v ~T 1 TRUNG UONG 
vi vi?c: TTi?u t(ip lJ(li hpi dang ca dong thuirng nien nam 2020. 

cHir TICH HDQT CONG TY CP BAo vt THT/C V ~T 1 TRUNG UONG 

- Can cu Luq.t Doanh nghi¢p cua Nuac CHXHCN Vi¢t Nam; 

- Can cu Di~u l¢ Co,!g t;: c6 phdn Bew v¢ th1!c vq.t 1 Trung uan~; 

- Can cu Nghi quyet so 03IBVTV. 1-HDQTINKlII cua H(Ji dong quem tri 


Cong ty cd phdn Baa v¢ th1!c vq.t 1 Trung uang h9P ngay 151512020; 

QUYET DINH: 

IJiiu 1: Tri~u t~p cUQc hQp D~i hQi d6ng c6 dong thu6ng nien nam 2020 
Cong ty c6 phfrn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong. 

- Thiri gian: 7 gia 30 phut ngay 04 thang 6 mlm 2020. 

- Dja diim: HQi truang t~ng 4, TI1l sa Cong ty c6 ph~ Bao v~ th\lc v~t 
1 Trung uang; Dja chi: S6 145 ph6 H6 D~c Di, phuang Quang Trung, qu~ 
D6ng Da, TP. Ha NQi. 

IJiiu 2: Di€u ki~n tham dV cUQc hQp. 

- TAt ca c6 dong cua Cong ty c6 ph~n Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong 
(ch6t t~i thai di~m 16/3/2020) dSu duqc quySn dang kY tham dv d~i hQi. 

- TruOng hqp c6 dong khong th~ tham dV d~i hQi co th~ uy quySn cho 
nguai d~i di~n tham dV. Vi~c uy quySn phai duqc thvc hi~n b~ng van ban 
dUng thea quy dinh cua Cong ty. 

Diiu 3: NQi dung D~i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2020. 

- Thong qua Bao cao tai chinh da: ki~m toan (tom t~t); Phuong an phful 
ph6i lQ'i nhu~, trich l~p cac quy va chi tra c6 tirc nam 2019. 

- Thong qua Bao cao k6t qua ho~t dQng san xuAt kinh doanh nam 2019; 
K~ ho~ch san xuAt kinh doanh nam 2020. 

- Thong qua Bao cao cua HQi d6ng quan tri nam 2019. 

- Thong qua Bao cao ho~t dQng cua Ban kiSm soat nam 2019. 
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- Thong qua KS ho~eh phM triSn ng~n h~n va dai h~n eua Cong ty. 

- Thong qua phuong an chi tni thli lao eua HQi d6ng quat! tri va Ban 
kiem soat narn 2019; DS xu~t rnue chi tni thli lao eho HQi d6ng quan tri va Ban 
kiern soM narn 2020. 

- LVa eh9n don vi kiSrn toan bao eao tai ehinh nam 2020. 

- Cae v~n dS khae thea quy dinh eua DiSu l~ Cong ty. 

Diiu 4: Ban hanh kern theo QuySt dinh nay. 

Quy ehS lam vi~e ~i D~i hQi d6ng e6 dong thuemg nien narn 2020. 

QuySt djnh co hi~u Ive ke tit ngay k)r.l. 

Nul nhdn: 
- Cae thanh vien HDQT; 
- Ban TOD Cong ty; 
- TruOng Ban KiSm so::it; 
- Ltru: TCHC, VT. 

PhuO'ng thue grn: 
0' Fax; OPCN; 0' Btru dj~n . 

o M{lng n¢i b¢ 
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BQ Nong nghi~p va PTNT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM 
CONG TV CO PHAN DQc I~p - TV' do - Ht;lnh phuc 

BAO V~ THl!C VAT 1 TRlJNG {fONG 
Ha N(Ji, ngay 15 thang 5 nam 2020 

S6: 252 TBIBVTV.I-HDQT 

THONGBA.O 

Mifi /UIP D(li h{Ji dang c8 dong thu·ifng nien niim 2020 
Cong ty c8 phfm Bao v~ thTfc v{tt 1 Trung u'O'ng 

(Thong bao nay thay gi6y mai) 

Kinh gifi: Cae e6 dong Cong ty 

Can eu Quy€t dinh tri~u t~p D<;1i hQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2020 
eua Chu tieh HQi d6ng quim tri Cong ty e6 ph~n Bao v~ th~re v~t 1 Trung uang 
s6: 251 QD/BVTV.1-HDQT ngay 15/5/2020. 

CHU TJCH HDQT CONG TY CO PHAN 
BAo V~ THljC V~T 1 TRUNG U'ONG THONG BAo 

1. Tri~u t~p cae e5 dong d€n tham dV D?i hQi d6ng e5 dong thuang nien 
nam 2020 Cong ty e5 ph~n Biw v~ thve v~t 1 Trung uang. 

- Thai gian: 7 gio' 30 phllt ngay 04 thang 6 nam 2020. 
- Dia di~m: HQi truang t~ng 4, Tr~ sa Cong ty e5 ph~n Bao v~ thve v~t 

1 Trung uang - Dfa chi: S6 145 ph6 H6 D~e Di, phuang Quang Trung, qu~n 
D6ng Da, TP. Ha NQi. 

Noi dung Dai hoi g6m: 
+ Thong qua Bao eao tai ehinh da: ki~m toan (tom t~t); Phuang an phan 

ph6i lQ'i nhu~n, trieh l~p cae quy va chi tra e6 tue nam 2019. 
+ Thong qua Bao eao k€t qua hO<;1t dQng san xufrt kinh doanh nam 2019; 

K€ hO<;1eh san xufrt kinh doanh nam 2020. 
+ Thong qua Bao eao eua HQi d6ng quim tri nam 2019. 
+ Thong qua Bao eao hO<;1t dQng eua Ban ki~m soat nam 2019. 
+ Thong qua KS hO<;1eh phat tri~n ng~n h<;1n va dai h<;1n ella Cong ty. 
+ Thong qua phuang an chi tra th(l lao ella HQi d6ng quim td va Ban ki~m 

soat n~m 2019; DS xufrt mue chi tra th11 lao eho HQi d6ng quan td va Ban ki6m 
soat nam 2020. 

+ Lva eh9n dan vi ki~m toan bao eao tai ehinh nam 2020. 
+ Cae vfrn dS khae thea guy dinh eua DiSu l~ Cong ty. 

Chuang trinh D ai 110 i (co ban gui kem). 

2. Cae e5 dong di dV D<;1i hQi phai dang ky vai Ban t6 ehtre b~ng van ban 
thea M~u guy dinh. Truang hQ'P e5 dong khong thS tham dV d?i hQi co thS uy 
guySn eho ngu6i d<;1i di~n tham dV. Vi~e uy qUYSn phai dUQ'e thve hi~n b~ng 
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van b~m thea m~u quy c1inh cua Cong ty va chi th\l'c hi~n uy quySn mQt l~n, 
nguai c1uQ'c uy quySn khong c1uQ'c uy quySn cho nguai khac. 

3. Quy vi c6 c10ng xin vui long xac nh?n sv tham dV b~ng Dan c1ang ky 
tham dV (m~u s6 01), Gi~y uy quySn (m~u s6 02 c16i vai truang hgp uy quySn 
cho nguai khac tham dV) vS Ban T6 chile tnrac ngay 01/6/2020 thea c1ia chi 
sau: 

- Phong T6 chtrc - Hanh chfnh, Cong ty c6 ph~n Bao v~ th~rc v~t 1 
Trung lIong s6 145 HE> D~c Di, phuang Quang Trung, qll~n D6ng Da, Tp. Ha 
NQi. 

- Nguai lien h~: Ong Bui Dinh Trang, Ph6 Phong ph\l trach Phong T6 
chile - Hanh chinh Cong ty. 

- Di~n tho<;ti: 024.3533 0179; Mobile: 0975230269 
- Fax: 024.38572751; 
- Email: buidinhtrangpsc1@gmail.com 

NSu c6 c10ng gui Dan c1ang ky va Gi~y uy quySn vS Cong ty qua c1ucmg 
fax ho~c Email thi c1S nghi nQp l<;ti b~m g6c khi tham dV D<;ti hQi. 

Sv tham dV c1~y c1u va c1ung gia cua Quy vi se g6p ph~n VaG thanh cong 
cua D<;ti hQi.!. 

NO'inhfm: Y 
- Cae e6 dong; 

- HDQT Cong ty; 

- Ban KS Cong-ty; 

- Ban TGD Cong ty; 

- LLru: TCHC, VT. 


Pit U'O'flg tlz(l'C giN: 
o Fax; OPCN; 0 Buu di~n. 

o M?ng nQi bo. 

Chi chu: 
- cd dong dang nh¢ip vew trang l1'eb CLla Cong ty itttp:llwww.psci.conl - m!,C quan hf 

c6 dong di bdt them thong tin. 
- c6 dong co thi tai cac mdu: Don dang kY, Gi6y uy quy§n t9i dia chi trang web cua 

Cong ty: http://www.psci.com. 
- Quy c6 dong hac;ic nguai dU(Jc uy quyin khi {ham d/f hpp D9i h(Ji c16ng c6 dong xin 

vui long mang thea CMNDlh(3 chdu, gi6y uy quy§n (niu hi nguai dtt(Jc II)! quy§n) di dang kY 
tu cach c6 dong (ham d/f. 
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Mdus601 

CONG HoA xX HOI CHi; NGHiA ~T NAM 
DQc lip - T\f do - H,nh phuc 

DONDANGKY 
DV' PHIEN HQP D~I HOI DONG CO DONG 

THUONG NIEN NAM 2020 

Kinh 2m: HQi dAng quan tri 

Cong ty c8 phin Bao v~ thvc v,t 1 Trung trO'Dg 


T" tA0 C en co Ad" glD ';11'd'" ong: .......... ..................... ..... .... ..
en h'UC I T" on H(n coAd" 
, . 

Ma so co dong: ............................................ . ... . .................. .... .... .. . 


86 CM1ND/CNDKKD ..................... .ngay cfrp...... .. ... .... ..nm c§.p ... ...... .. 


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


S6 di~n thO';1i1 Fax: .............................................................................. . 


,Theo Thong bao s6 252 TBIBVTVJ-HDQ.T ngay 15/5/2020 cua Con& ty C? 
phan Bao v~ th\lC v~t 1 Trung uang ve vi~c to chilc phien h9P D';1i hQi dong co 
dong thuOng nien nam 2020, toi xin dang ky tham d\l v6i s6 c6 phfuJ bi@u quy~t 
la' A h~ t d'0:............. .. ..........co pan, rong 


S f.. ;.. h~ . h- ;.. h~ - 0 co p an sa Uti: .......................................co p an 


Sf..;" han~ d . ~ ;.. h~ h'.,. 'c coA - 0 co p uqc uy quyen: .. .. .. ........................co p an, LU ca 


dong: 

(kem theo Giciy uy quy~n). 
Toi xin cam k~t se chfrp himh dung cac quy dinh cua D';1i hQi va chiu trach 

nhi~m v~ cac quy~t dinh cua minh.l. 

Ngay ...... thang ...... nam 2020 

NGUOI DANG ICY 
(Ky, ghi ro h9 ten) 

Lim y: - Dem cHing IcY nay gin vJ Phong TCHC Cong ty thea thOi h(;m neu trang Thong baa 
mOi h(Jp (truc7c ngay 0110612020). 

- TruOng h9P c6 dong ziy quy~n cho ngu'(fi deli di?n tharn d1,l, dem dang IcY phdi dU(Tc girl kern 
thea Gidy ziy quydn. 



MJusc5 02 

Ten t6i la: 	. .... ..................................... .... ...................................... . 
;, ;.., . ;,

CMTND so ... . .............cap ngay ................. .. nm cap .... ...... ..... .... . 

S :. A h A • h- J. ;:.o co p an sa uu: ................... co phan 


Nay Toi uy quySn cho: 

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


(G9i tiit liJ nguOi aqli di?n) 

CMTND s6 .... .............c~p ngay ...................nm c~p ........ .. . .. ...... . 


"' d .. ).N01 uog uy guyen: 
NguCri d~i di~n duqc thay m~t toi tham dg va biSu quySt t~t ca d.c vfuI dS 

t~i f)~i h9i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2020 - C6ng ty c6 phfin Bao v~ thgc 
v~t 1 Trung uang, vai tu cach la d~i di~n cho t~t ca s6 c6 ph~n rna t6i sa hfru vao 
ngay kSt s6. 

Nguoi d~i di~n d6ng y vai t6i n9i dung uy quySn tren va kY ch~p thu~n 
duai day se phcii chiu trach nhi~m truac phap lu~t vS vi~c thgc hi~n uy quySn 
nay.!. 

.. ....... , ngay ...... thimg ...... nam 2020 


NGl161 UY QUYEN 	 NGl10l DUO'C UY QUvEN 
(Ky, ghi ra h9 ten) 	 (Ky, ghi ra h9 ten) 

Luu y: 
- Gidy uy quyJn nay aU(lc girl kem vOi ban CMTND phata CLla NguOi aU(lc uy quyJn. 

- Khi ai h9P NguOi aU(lc uy quy€n phai mang thea CMTND. 

- Gidy uy quyJn nay gUi v€ Phong TCHC Cong ty thea thOi hc;m neu trang Thong baa 


mOi h9P (truac ngay 011612020). 



BQ NaNG NGHI~P VA PHAT TRIEN NaNG THaN 

CONG TY CO PHAN BAOV~ THIfC V4T 1 TRUNG UlfNG 
Tr1,l sa chfnh: 145 Ho £>ac Di, £>ong £>a, Ha NQi, Vi~t Nam 

£>i~n tho<;li: +84-024-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-024 -3857 2751 
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com 

IJ'\V~"J~C/)~ • • CONG TV •'?-:" CmfONG TRiNH 
~ , c9' PHAN. i}1JHQI DONG CO DONG TmfONG NIEN NAM 2020 

1* BAO v~ T., Tl.~ NG TY CO pHAN BAo vE THVC VAT 1 TRUNG l10NG 
"TRUN li'o •• 
· .t:lo~ _ ~..~ Ngay 04 thang 6 nam 2020 

Q £) t. - ,." . 

TT Chii triThOi gian N9idung 

1 Ban t6 chuc 7:30 - 8:00 Dang ky d~i bi~u tham d\l' D~i hQi 
I 
I 

2 Ban t6 chuc 8:00 - 8:05 Chao ca, tuyen b6 ly do, giOi thi~u d~i bi~u 

3 8:05 - 8:10 Ban ki~m soatBao cao thfun tra tu each c6 dong 

4 8:10 - 8:15 Ban t6 chucGi6i. thi~u Chu tQa D~i hQi 

Gi6i. thi~u Doan Chu tich5 8: 15 - 8:20 Chu tQa D~i hQiGiOi thi~u Doan thu kY va Ban ki~m phi~u 

6 8:20 - 8:25 Thong qua chuang trinh D~i hQi Chu tQa D~ hQi 
I 

7 !8:25 - 8:35 Thong qua Quy ch~ lam vi~c ~i D~i hQi Doan Chu tich 

Bao cao ho~t dQng SXKD nam 2019. Phuang hu6ng8 8:35 - 8:45 D~ di~n HDQT
nhi~m Vl,l nam 2020 

Olio do: 
1. Bao cao titi chinh nam 2019 (tom t~t): 
- K~t qua san xuftt kinh doanh nam 2019 
- Phuo:ng an phful ph6i lqi nhu~, trich l~p cae quy va K~ toan truOng9 8:45 - 9:00 chia co rue nam 2019 Cong ty 
- K~t qua chi tra thli lao cho HDQT, BKS nam 2018 
- Phuang an chi tra thli lao cho HflQT, BKS nam 2019 
2. Phuang an SXKD nam 2020 
Du ki~n t6ng muc thli lao cho HflQT BKS nam 2020 

10 9:00 - 9:1 0 Bao cao cua HflQT nam 2019 D~ di~n HflQT 

TruOng Ban ki~m11 9:10 - 9:20 Bao cao cua BKS nam 2019 soat 

12 9:20 - 9:30 K~ ho~ch phat tri~n ng~ h~ va dai h~ Chu tich HDQT 
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, 

Chu triTT Thiri gian NQi duog 

L\l'a chQn cong ty ki~rn tOM d{>c l~p d~ ti~n han.h ki~rn13 Ban kiern soat 9:30 - 9:50 tOM bao cao tAi chinh Cong ty nam 2020 

14 f)~i di~n Hf)QT9:50 - 10:10 Vi~c Chli tjch Hf)QT kiern TGf) Cong ty 

f)oan Chli tich 15 10:1 0 - 10:50 Tha.o lu~ cac n{>i dung trong chucmg trinh f)~i h{>i 

B·~ ,(t'''' d • f) . h"· ).leu gUl:e eae 021 uog eua al 012 gom: 

1. Bao cao hO(J.t ilpng SXKD nam 2019. PhU"O'ng 
I hU"Ung nhifm v¥ nam 2020 

2. Bao cao tai chinh nam 2019 
- Kit qua san xudt, kinh doanh niim 2019 

f)oan Chli tich 16 10:50 - 11 : 10 
- Phul7Jlg an phan ph6i l(li nhu~n, trich l~p cae quy va Ban ki~rn phi~uchia co tuc niim 2019 
- Phuong an chi tra t6ng s6 ti€n thu lao cho HDQT va 
BKS nam2019 

I 

3. PhU"O'ng an san xuat, kinh doanh nam 2020 
T6ng muc thu lao cho HDQT va BKS nam 2020 
4. Bao cao cila HDQT nam 2019 
5. Bao cao cila BKS nam 2019 

! 

6. Ki hO{lch phat triin ngiin h(J.n va dai h{ln 
7. LVa chpn cong ty kiim toan ilpc l~p iii nin hanh I 

kiim toan bao cao tai chinh Cong ty nam 2020 
8. Thong qua vifC Chil tich HDQT kiem TGD Cong ty 

- Thpng qua Nghi quy~t f)~i h{>i Chli to~ f)~i hpi17 11:10 - 11:30 Ban kiern phieu - Bieu quySt thong qua Nghi quy~t f)~ h9i 

18 11 :30 - 11 :40 Thong qua Bien ban f)~i h{>i Thu leY f)~i h{>i 
, 

19 11 :40 - 11 :45 B~ rn~c f)~i h{>i Chli to~ f)~i h{>i 

BAN TO CmJC 
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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 2020 

 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 2020 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 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 04 tháng 6 năm 2020 
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         CHỦ TỊCH 
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BÁO CÁO  

HOẠT ĐỘNG  SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 

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

 

Phần thứ nhất 

 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019  

 

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 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế và thương 

mại toàn cầu suy giảm do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa kết thúc 

cũng như sự bất ổn của các nền kinh tế lớn. Tuy nhiên kinh tế Việt Nam năm 

2019 tiếp tục tăng trưởng nhanh, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao 

nhất trong khu vực và trên thế giới. 

Năm 2018 Việt Nam có quy mô kinh tế gần 250 tỷ USD lớn gấp 9,3 lần so 

với thời điểm bắt đầu đổi mới năm 1986 và gấp gần 1,3 lần so với năm 2015. Tuy 

nhiên, nếu như năm 2016 chỉ tăng trưởng 6,21% thì năm 2019 đạt tăng trưởng lên 

đến 7,02%, đưa quy mô nền kinh tế năm 2019 đạt hơn 262 tỷ USD, cao nhất từ 

trước đến nay. 

Năm 2019, Việt Nam không chỉ đạt được tăng trưởng nhanh hàng đầu khu 

vực cũng như trên thế giới mà còn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, 

lạm phát chỉ 2,79%, mặt bằng lãi suất và tỉ giá luôn duy trì ổn định trong bối cảnh 

các thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động; Cán cân ngân sách tính đến ngày 

23/12 là thặng dư, tỉ lệ nợ công giảm từ hơn 64% GDP vài năm trước về còn 

khoảng 56% GDP; Quy mô xuất nhập khẩu hơn 517 tỷ USD, cán cân thương mại 

hàng hóa đạt thặng dư kỷ lục gần 10 tỷ USD, dự trữ ngoại hối gần 80 tỷ USD... 

Năm 2019, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, 

trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch; Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời với nâng cao chất lượng tăng trưởng; Kinh tế vĩ 

mô ổn định vững chắc hơn. 

Tốc độ tăng GDP cả năm đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra (từ 

6,6% đến 6,8%), thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế 

giới. Mô hình tăng trưởng chuyển dịch tích cực, giảm dần phụ thuộc vào khai 
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khoáng và tăng tín dụng; đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

ngày càng tăng. 

 Ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2019 tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề 

án, kế hoạch cơ cấu lại ngành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, vận 

hành theo cơ chế thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ mới là động lực chủ 

yếu tạo giá trị gia tăng và đổi mới mô hình tăng trưởng; vượt qua thách thức, khai 

thông thị trường xuất nhập khẩu; môi trường đầu tư được cải thiện, sức cạnh 

tranh quốc gia của nông sản hàng hóa có nhiều tiến bộ. Hoàn thành và vượt 03/04 

chỉ tiêu, đó là: Kim ngạch xuất khẩu NLTS ước đạt 41,3 tỷ USD, thặng dư 

thương mại đạt mức cao 10,4 tỷ USD, tăng 19,3%; Tỷ lệ che phủ của rừng đạt 

41,85%; Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 54%, có 111 đơn vị cấp huyện đạt 

chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chỉ tiêu đạt thấp là tăng 

trưởng GDP 2,2% (chủ yếu do bệnh dịch tả lợn châu Phi làm giảm khoảng 1,1% 

tăng trưởng toàn ngành). 

- Khó khăn 

Mặc dù bức tranh nông nghiệp 2019 có nhiều điểm sáng, nhưng 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; 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 (sâu keo mùa thu hại ngô, dịch tả 

lợn châu phi làm giảm 1,1% tăng trưởng toàn ngành; quản lý an toàn thực phẩm 

(ATTP) vẫn rất khó khăn, phức tạp; tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng 

bằng sông Cửu Long, lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ... 

2. Tình hình dịch hại và bảo vệ thực vật 

Năm 2019, sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết bất thường: Vụ 

Đông Xuân đầu vụ thời tiết tương đối thuận lợi, cây lúa sớm bén rễ và đẻ nhánh 

nhưng trong giai đoạn lúa sinh trưởng, thời tiết trái vụ, nắng nóng kéo dài khiến 

lúa trổ bông cho thu hoạch sớm, làm giảm năng suất (0,7 tạ/ha). Trên cây ngô do 

sâu keo mùa thu gây hại trên địa bàn cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc và 

Bắc Trung Bộ làm giảm diện tích rất lớn. 

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 thế 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. 
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3. Chính sách pháp luật đối với sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ 

thực vật 

 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 Glyphosate, 

Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil. 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 2019  

1. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 

Năm 2019, 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 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. Do vậy kết quả sản xuất kinh 

doanh năm 2019 vượt kế hoạch đề ra: Tổng doanh thu đạt hơn 465,7 tỷ đồng, 

vượt 16,76% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế tăng 4,77% so với kế hoạch và 

tăng 0,14% so với năm 2018; thu nhập bình quân của người lao động vượt 

21,60% so với kế hoạch và tăng 6,05% so với năm 2018. 

                                                  : 

a.  Nhập ngoại nguyên liệu, thành phẩm: 

- Tổng số lô hàng nhập khẩu trong năm:  68 lô hàng. 

- Số lượng nhập:  4.140.620 tấn 

- Giá trị:  10.352.003,5 USD. 

b.  Nhập nội: 

- Số lô nhập: 14  lô hàng. 

- Số lượng:  191,196 tấn 

- Giá trị:   14.940.904.000 VNĐ 

1.1.                    

TT Chỉ tiêu 
Tỷ lệ 

% 

Mức đạt năm 2019 

 

1. Sản lượng hàng bán ra (tấn) 100 5.161 

1.1. Thuốc trừ sâu    19,93 976,95 

1.2. Thuốc trừ   nh  5,67 292,67 

1.3. Thuốc trừ cỏ      72,28 3.730,82 

1.4. Thuốc khác        1,74 89,65 

1.5. Giống                1,38 70,76 

2. Tổng doanh thu (tr/đồng)  465.744 
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TT Chỉ tiêu 
Tỷ lệ 

% 

Mức đạt năm 2019 

 

3. Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)  13.925.432.868 

4. Lợi nhuận sau thuế  (VNĐ)  11.080.146.677 

5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)  2.111 

Năm 2019 tuy doanh số tăng 16,76% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận 

trước thuế chỉ tăng 5,34% so với kế hoạch và giảm hơn so với năm 2018 tới 

0,70%; thu nhập của người lao động tăng 6,05% so với năm 2018 và vượt kế 

hoạch 21,60%. 

Doanh số tăng nhưng lợi nhuận trước thuế giảm so với năm 2018 là do mặt 

hàng Công ty có lợi nhuận thấp là Bravo 480SL lượng bán tăng (trong lộ trình 

loại ra khỏi danh mục và cấm nhập). 

Đặc biệt giống cây trồng giảm rất lớn 65,46 % so với năm 2018 (204,84) 

do sâu keo mua thu gây hại trên cây ngô dẫn đến người nông dân bỏ và chuyển 

sang giống chuyển gen. 

1.2                    ă  2019 

Sản xuất trong năm 2019 của toàn Công ty đạt  5.329,64 tấn bằng 92,66% 

so với năm 2018 (5.752,05). 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 379,56 774,08 162,55 1.316,20 

2 Thuốc trừ bệnh 140,83 0,00 31,99 172,82 

3 Thuốc trừ cỏ 1730,18 846,69 1.236,79 3.813,67 

4 
Thuốc ĐHST &  

Phân bón lá 
26,24 0,00 0,73 

26,96 

5 Toàn công ty 2.276,81 1.620,77 1.432,06 5.32,964 

 

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 234,30 1.788,98 316,09 2.276,81 

2 Chi nhánh Đà Nẵng 529,42 475,77 615,08 1.620,77 

3 Chi nhánh Phía Nam 62,10 1.312,57 67,52 1.432,06 

4 Toàn công ty      825,82 3.577,22       998,69 5.329,64 
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- Cơ cấu sản xuất: Vẫn tập trung nhiều trong sản xuất thuốc trừ cỏ, chiếm 

tỷ lệ lớn (66,00%); thuốc trừ sâu, trừ bệnh giảm so với năm 2018. 

- 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 giảm 37,40 
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% so với năm 2018 (845,53) do sản phẩm dạng hạt (Basitox) chứa hoạt chất 

Diazinon bị cấm. 

 

1.2.2 Công tác sản xuất chế  iến: 

 

STT LOẠI THUỐC 
CN  

HẢI PHÒNG 

CN  

ĐÀ NẴNG 

CN  

PHÍA NAM 

TỔNG 

CỘNG 

1 Thuốc trừ sâu 158,69 365,24 62,10 586,03 

2 Thuốc trừ bệnh 32,42 0 0 32,42 

3 Thuốc trừ cỏ 43,19 164,18 0 207,37 

4 Thuốc khác 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 234,30 529,42 62,10 825,82 
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Trong năm 2019, sản lượng chế biến chủ yếu là thuốc trừ sâu, trong khi sản 

lượng thuốc trừ cỏ ở mức trung bình và thuốc trừ bệnh có sản lượng thấp nhất. 
 

 - Chế biến thuốc trừ sâu đạt 586,03 tấn, chiếm 71% tổng lượng thuốc chế biến; 

được thực hiện tại cả 3 xưởng sản xuất, trong  đó nhiều nhất tại chi nhánh Đà 

Nẵng (774.08 tấn) 

 

- Chế biến thuốc trừ bệnh đạt 32,42 tấn, chiếm 4% tổng lượng thuốc chế biến; 

được thực hiện hoàn toàn tại chi nhánh Hải Phòng 

 

- Chế biến thuốc trừ cỏ đạt 207,37 tấn, chiếm 25% tổng lượng thuốc chế biến; 

được thực hiện tại 2 xưởng Hải Phòng và Đà Nẵng, trong đó nhiều hơn ở chi 

nhánh Đà Nẵng 

 

Tổng số lượng thuốc bảo vệ thực vật được CHẾ BIẾN trong năm 2019 (825,82 

tấn) GIẢM 29,6% so với năm 2018 (1.173,67 tấn).  

   

1.2.3 Công tác sản xuất sang chai, đóng gói: 

 

Công tác sản xuất sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật của Công ty năm 

2019 như sau: 
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STT 
LOẠI 

THUỐC 

ĐV 

TÍNH 

CN HẢI 

PHÒNG 

CN ĐÀ 

NẴNG 

CN PHÍA 

NAM 
TỔNG 

1 Thuốc trừ sâu Tấn 202,87 408,84 100,45 712,16 

2 Thuốc trừ bệnh Tấn 108,41 0,00 31,99 140,40 

3 Thuốc trừ cỏ Tấn 1.686,99 682,51 1.236,79 3.606,30 

4 Thuốc khác Tấn 26,24 0,00 0,73 26,96 

TỔNG CỘNG Tấn 2.024,51 

    

1.091,35 1.369,96 4.485,82 

 

 

Tổng số lượng thuốc BVTV sang chai, đóng gói của toàn Công ty là:      

4.485,82 tấn, trong đó: 

 

* T  ố   rừ  â : 

 

Lượng TTS sang chai, đóng gói là 712,16 tấn chiếm 15,8% tổng lượng thuốc 

BVTV sang chai, đóng gói của toàn Công ty năm 2019. 

 

- So với năm 2018 (1.143,48 tấn), lượng TTS sang chai, đóng gói năm 2019 

(712,16 tấn) giảm 37,7% 

 

          * T  ố   rừ b   : 

 

Lượng TTB sang chai, đóng gói là 140,40 tấn chiếm 3,1% tổng lượng thuốc 

BVTV sang chai, đóng gói của toàn Công ty năm 2019.  

 

- So với năm 2018 (187,69 tấn ), lượng TTB sang chai, đóng gói năm 2019 

(140,40 tấn) giảm 25,2% 

 

* T  ố   rừ  ỏ: 

 

Lượng TTC sang chai, đóng gói là 3.606,30 tấn chiếm 80,3% tổng lượng thuốc 

BVTV sang chai, đóng gói toàn Công ty năm 2019.  

 

- Lượng TTC sang chai, đóng gói của toàn Công ty năm 2019 (3.606,30 tấn)  

tăng 10,7% so với năm 2018 (3.219,91 tấn). 

 

*       ạ     ố      : 

 

Công ty còn sản xuất đóng gói phân bón và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng 

với số lượng ít ở chi nhánh Hải Phòng, chiếm 0,60 % trong toàn khối lượng sang 

chai, đóng gói thuốc BVTV của Công ty. 

 

 Lượng sản xuất thuốc ĐHST ( 26,96 tấn)  giảm 1,3%  so năm 2018 (27,32 tấn). 
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 Sang chai: 
                                                                             Đơn vị tính: tấn 

STT LOẠI THUỐC 
CN HẢI 

PHÒNG 

CN ĐÀ 

NẴNG 

CN PHÍA 

NAM 

TỔNG 

CỘNG 

1 Thuốc trừ sâu 149,66 30,67 81,55 261,87 

2 Thuốc trừ bệnh 31,34 0,00 11,27 42,61 

3 Thuốc trừ cỏ 1.607,58 445,11 1.219,75 3.272,43 

4 Thuốc khác 0,44 0 0 0,44 

TỔNG CỘNG 1.789,02 475,78 1.312,57 3.577,37 

50%13%

37%

CƠ CẤU SANG CHAI 
TẠI CÁC XƯỞNG SẢN XUẤT

CN HẢI PHÒNG CN ĐÀ NẴNG CN PHÍA NAM

 
Công tác sang chai được thực hiện gần phân nửa tại chi nhánh Hải Phòng, chiếm 

54%;  32% được thực hiện tại chi nhánh Phía Nam, còn lại lượng vừa, chiếm 

14% được thực hiện tại chi nhánh Đà Nẵng. 

 Đó    ó   
                                                                         Đơn vị tính:tấn 

STT 
LOẠI 

THUỐC 

CN HẢI 

PHÒNG 

CN ĐÀ 

NẴNG 

CN PHÍA 

NAM 

TỔNG 

CỘNG 

1 Thuốc trừ sâu 71,22 378,18 18,90 468,30 

2 Thuốc trừ bệnh 77,07 0,00 20,72 97,79 

3 Thuốc trừ cỏ 79,41 237,41 17,05 333,86 

4 Thuốc khác 25,84 0 0,73 26,56 

TỔNG CỘNG 253,54 615,59 57,40 926,53 
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Năm 2019, chi nhánh Đà Nẵng vẫn phần lớn thực hiện đóng gói, chiếm 64% 

lượng thuốc toàn Công ty, tăng nhẹ 3% so với năm ngoái. Chi nhánh Hải Phòng  

tăng  4% và giảm 7% tại chi nhánh Phía Nam.  

2. Đầu t  cho sản xuất kinh doanh 

Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện được: 

- Mua máy vặn nắp chai tự động, đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Chi 

nhánh Đà Nẵng. 

- Mua đất xây trụ sở văn phòng, máy đóng gói thuốc bột dạng xoay tròn túi, lắp 

đặt sàn thao tác tại Xưởng chi nhánh Phía Nam. 

- Xây trụ sở Chi nhánh Nam Trung Bộ. 

- Sửa chữa văn phòng làm việc Chi nhánh Phú Yên. 

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. 

 3. Quản lý chất l ợng 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 2019, 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. 
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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 và khảo nghiệm theo dõi một số giống lúa, ớt 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 2020 

I. Chỉ tiêu phấn đấu 

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện năm 

2019 

Kế hoạch năm 

2020 

1 Tổng doanh thu (VNĐ) 466.464.472.532 350.500.000.000 

2 Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)  13.925.432.868 12.509.285.429 

3 Lợi nhuận sau thuế (VNĐ) 11.080.146.677 10.007.428.343 

4 Nộp ngân sách (VNĐ) 21.374.946.603 16.631.000.000 

5 Tỷ lệ cổ tức (%) 16 16 

6 
Thu nhập bình quân              

(VNĐ/người/tháng) 12.436.843 10.709.722 

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. Đăng ký và tìm các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật thay thế các sản 

phẩm bị cấm và trong lộ trình cấm. 

 3. Tìm các loại giống cây trồng tốt tiến hành khảo nghiệm, theo dõi để bổ 

sung vào bộ sản phẩm của Công ty. 

4. 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. 

5. 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 
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sách tiền lương, thu nhập ổn định, tạo động lực để thu hút và phát triển được 

nguồn nhân lực có chất lượng cao. 

         6. 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. 

         7. 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. 

         8. Quan tâm đời sống người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua 

trong toàn Công ty./. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

      

         (Đã ký) 

 

 

                                                                                    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: +84-24-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-24-3857 2751 

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

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  NĂM 2019 

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

----------------------------- 
PHẦN I:  BÁO CÁO TÀI CHÍNH  NĂM 2019 (tóm tắt). 

 
I. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP  

(Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán - AASC theo báo cáo số: 

030320.013/BCTC.KT3, ngày  03  tháng  3  năm 2020). 
 

Ý kiến của kiểm toán viên 
Số: 030320.013/BCTC.KT3 

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 27 

tháng 02 năm 2020 từ trang 05 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 

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 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 Điều hành 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 2019, 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 

Phạm Anh Tuấn (đã ký) ngày 03 tháng 3 năm 2020 

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số : 0777-2018-002-1 

mailto:psc1@psc1.com
http://www.psc1.com/
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1. Cơ cấu vốn năm 2019 

 
 

Tỷ lệ 

Số đầu năm 

01/01/2019 

 

Tỷ lệ 

Số cuối năm 

31/12/2019 

 % 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. 
    70,58% 3.705.369   63,90% 3.354.869 

1.2.2.  Số cổ phần của các nhà đầu bên ngoài 

công ty. 
    29,42% 1.544.631 36,10% 1.895.131 

 

 

 

2. Kết  quả sản xuất  kinh doanh năm 2019 

 

Chỉ tiêu 

 

 

Tấn 

 

2.1. Sản lượng hàng hoá bán ra:                                          5.161 

 VNĐ 

 

2.2. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 466.464.472.532 

2.3. Các khoản giảm trừ:  

2.4. Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:  466.464.472.532 

2.5. Tổng chi phí:      452.539.039.664 

2.6. Tổng lợi nhuận trước thuế:                                       13.925.432.868 

2.7. Lợi nhuận để tính thuế TNDN:                                  14.226.430.956 

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 2018 phải nộp (theo Biên bản quyết toán 

thuế của Cục thuế TP Hà Nội).   

2.889.264.391 

 

0 

2.845.286.191 

43.978.200 

2.9. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: [2.6 - 2.8.2]                                          11.080.146.677  

2.10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.111 

2.11. Thù lao của thành viên BKS (Không làm việc tại Công ty): 16.905.600 

2.12. Lợi nhuận năm 2019 còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức:  

         2.6 – (2.8.1 + 2.8.2) 

 

 

 

 

 

 

11.080.146.677 
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3. Một số chỉ tiêu thực hiện  năm 2019 

                                                                                                                                  Đơn vị tính: VNĐ 

Số 
TT 

Chỉ tiêu 
Thực hiện năm 

2018 
Kế hoạch 2019 

Thực hiện năm 
2019 

TH 2019 
so TH 
2018 
(%) 

TH 2019 
so KH 
2019 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Tổng doanh thu 450.213.460.553 398.888.000.000 466.464.472.532 103,61 
 

116,94 
 

2 Tổng chi phí 436.189.620.038 385.668.608.693 452.539.039.664 103,7 
 

117,3 
 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 14.023.840.515 13.219.391.307 13.925.432.868 99,3 105,34 

4 Thuế TNDN 2.959.331.485 2.643.878.261 2.845.286.191 96,15 107,62 

5 Nộp ngân sách 20.174.851.668 17.231.000.000 21.374.946.603 105,95 124,05 

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN 11.064.509.030 10.575.513.046 11.080.146.677 100,14 104,8 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.108 2.014,3 2.111 100,14 104,82 

8 
Thu nhập bình 
quân/người/tháng 

11.727.818 10.227.692 12.436.843 106,05 121,60 

 

                  Năm 2019, 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), Chlorpyrifos Ethyl 

(Victory), Diazinon (Basitox) và Fipronil (Tango) gây thiệt hại rất nhiều cho doanh nghiệp; 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. Các chỉ tiêu cơ bản đều vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông 

qua: Tổng doanh thu đạt hơn 466,4 tỷ đồng, tăng 16,9% so với kế hoạch và tăng 3,6% so với năm 

2018; Lợi nhuận trước thuế giảm 0,7% so với kế hoạch và tăng 5,34% so với năm 2018; Thu nhập 

bình quân của người lao động tăng 6,05% so với kế hoạch và tăng 21,6% so năm 2018. 

 
4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 

 VNĐ 

4.1. Tổng số thuế đã nộp: 21.375.946.603 

       Trong đó: 

       -  Thuế giá trị gia tăng (hàng nhập khẩu nước ngoài và trong nước): 

 

14.176.979.776 

       -  Thuế nhập khẩu: 370.166.890 

       -  Thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.948.527.462 

       -  Thuế thu nhập cá nhân: 2.189.430.819 

       -  Thuế đất, các loại thuế khác: 690.841.656 

4.2. Tổng số thuế còn phải nộp đến thời điểm 31/12/2019: 

       Trong đó:  

      -  Thuế giá trị gia tăng: 

      -  Thuế nhập khẩu: 

      -  Thuế thu nhập doanh nghiệp: 

      -  Thuế thu nhập cá nhân: 

      -  Thuế tài nguyên: 

1.532.688.529 

 

294.282.232 

0 

627.186.339 

612.065.363 

-845.405 
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5. Đầu tư mua sắm TSCĐ trong năm 

 VNĐ 

5.1. Tổng mức đầu tư  mới và tăng khác: 10.848.186.734 

        Trong đó:  

        -  Đầu tư cho xây dựng cơ bản: 704.557.006 

        -  Đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiên vận tải: 2.339.679.728 

        -  Đầu tư  nhận giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất tạiBình 

Hưng Hóa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: 
7.803.950.000 

        -  Đầu tư mua bản quyền giống Ngô PSC-102 và PSC-747 0 

5.2. Tổng mức giảm trong năm: 435.487.273 

        Trong đó:  

       -  Giảm thanh lý:  435.487.273 

      -  Giảm khác:  0 

 

 

6. Lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động 

                               NGƯỜI 

Tổng số lao động: 312 

      Trong đó:  

        -  Người lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 99 

        -  Lao động phục vụ sản xuất: 97 

        -  Lao động làm công tác bán hàng: 116 

 VNĐ 

Thu nhập bình quân/người/tháng: 12.436.843 

 

7.  Đánh giá tỷ suất lợi nhuận sau thuế 

 % 

7.1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu: 2,38 

7.2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản: 4,02 

7.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu: 10,85 

7.4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 21,10 

 

 

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH GỒM CÓ 

  01 Bản ý kiến của kiểm toán viên. 

 01 Bảng cân đối kế toán năm 2019 đến thời điểm 31/12/2019. 

 01 Bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đến thời điểm 31/12/2019. 

 01 Bảng lưu chuyển tiền tệ năm 2019 đến thời điểm 31/12/2019. 

 01 Bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019 đến thời điểm 31/12/2019. 

 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. 
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III. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG (Tại thời điểm 16/3/2020): 

 

 

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): 2.292.112 43,66 

- Cổ đông nhỏ:  2.957.888 56,34 

2. Phân chia tỷ lệ theo cổ đông tổ chức và cá nhân: 5.250.000 100 

- Cổ đông tổ chức: 29.060 0,55 

- Cổ đông cá nhân: 5.220.940 99,45 

3. Phân chia theo cổ đông trong nước và nước ngoài: 5.250.000 100 

- 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: 1.895.131 36,1 

- Cổ đông là cán bộ công nhân viên công ty: 3.354.869 63,9 

Tổng cộng 5.250.000 100 

 

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

NĂM 2019 

 

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 2019 như sau: 
 

1. Phân phối lợi nhuận 

Chỉ tiêu 

 

                        VNĐ 

 

1.1. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 11.080.146.677 

1.2. Thù lao, HĐQT, BKS: Thành viên kiểm soát  ngoài Công ty                                          18.784.000 

1.2. Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức: 11.061.362.677 

 

2. Trích lập các quỹ 

 % 

 

VNĐ 

 

2.1. Lợi nhuận năm 2019 còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và 

chia cổ tức: 
100 11.061.362.677 

      Trích lập các quỹ. Trong đó:   

           -  Quỹ đầu tư phát triển: 10 1.106.136.267 

           -  Quỹ khen thưởng phúc lợi:   5 553.068.133 

2.2. Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 85 9.402.158.277 

2.3. Lợi nhuận năm 2018 để lại chuyển sang năm 2019:  6.795.318.606 

        Trong đó:  

        -  Chi nộp thuế TNDN bổ sung theo Biên bản quyết toán thuế 

năm 2018 của Cục thuế TP Hà Nội: 
 

 

 

43.978.200 

        - Chi nộp thuế TNDN khác:  0 

2.4. Lợi nhuận còn lại năm 2018 chuyển sang năm 2019:  6.751.340.406 

2.5. Tổng lợi nhuận: LN còn lại năm 2018 +  LN năm 2019 

 (2.2 + 2.4): 
 16.153.498.683 

2.6. Lợi nhuận năm 2019 để lại chuyển sang năm 2020:  7.753.498.683 

2.7. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2019:  8.400.000.000 
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3. Chia cổ tức 

         % 

 

VNĐ 

 

3.1. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2019:  8.400.000.000 

3.2. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ:        16  

 

 

 

 

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 2018 % VNĐ 

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 

Thực tế chi trả 1,2 132.662.000 

2. Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019   

Kế hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 

Mức thù lao cho HĐQT và BKS/Lợi nhuận còn lại để phân phối, 

trích lập các quỹ và chia cổ tức) 

1,2 132.758.893 

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

 

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

 

1. Tình hình kinh tế năm 2020: 

- Nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh thương mại Mỹ -Trung, 

đồng thời dịch bệnh Covid 19 (SARS COV 2) đang bùng phát mạnh trên toàn thế giới và cả ở 

Việt Nam. Điều này chắc chắn gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật nói riêng trong đó có Công ty chúng 

ta bởi phần lớn nguyên liệu hàng hóa phải nhập khẩu từ Trung Quốc. 

- Biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình hình xâm nhập mặn ở các tỉnh Phía Nam đang diễn ra 

gay gắt, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền sản xuất nông - lâm nghiệp nước nhà. 

-  Tình hình lạm phát cũng như tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền Việt Nam và Đô la Mỹ có xu 

hướng tăng. 

- Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

thuốc bảo vệ thực vật ngày càng khốc liệt, trong khi đó dịch hại ít xuất hiện 

- Nhiều sản phẩm chủ lực của Công ty đã và sẽ bị loại ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng tại Việt Nam do nhà nước cấm sử dụng một số hoạt chất, gồm: 

Trichlorfon (Ofatox, Dip), Paraquat (Fansipan), Carbendazim (Cavil), 2,4-D (Rada), 

Chlorpyrifos Ethyl (Victory), Diazinon (Basitox) và Fipronil (Tango)… 

- Trước tình hình khó khăn nêu trên,Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tập trung 

phòng chống dịch Covid 19 (SARS COV 2) theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm giảm thiểu thiệt hại có 

thể xẩy ra với Công ty; 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: 
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 Kế Phương án  sản xuất kinh doanh 2020  

  TẤN 

2.1. Sản lượng: 2.788 

  VNĐ 

2.2. Tổng doanh thu: 350.500.000.000 

 Trong đó:  

 
- Doanh thu giống cây trồng: 12.417.630.782 

 
- Doanh thu thuốc trừ sâu: 100.154.587.191 

 
- Doanh thu thuốc trừ bệnh: 53.448.174.659 

 
- Doanh thu thuốc trừ cỏ: 167.994.746.501 

 
- Doanh thu thuốc trừ ốc: 11.078.997.207 

 
- Doanh thu phân bón, điều hòa sinh trưởng cây trồng: 5.405.863.660 

2.3. Chi phí: 337.990.714.571 

 
- Chi phí giá vốn: 273.390.000.000 

 
- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: 45.203.683.333 

 
- Chi phí lãi vay và các chi phí khác: 8.133.031.238 

 
- Chi phí hỗ trợ bán hàng: 7.040.000.000 

 
- Chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: 4.224.000.000 

 

2.4.  Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.509.285.429 

           - Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.501.857.086 

           - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.007.428.343 

           - Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức: 10.007.428.343 

 

  2.5. Trích lập các quỹ: 

                  % VNĐ 

- Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và 

chia cổ tức: 

 

100 

 

10.007.428.343 

            + Quỹ đầu tư, phát triển: 10 1.000.742.834 

            + Quỹ khen thuởng, phúc lợi: 5 500.371.417 

            + Lợi nhuận còn lại  năm 2020 sau khi đã trích  

lập các quỹ: 

85 8.506.314.092 

           + Lợi nhuận còn lại năm 2019 chuyển sang 2020  7.753.498.683 

- Lợi nhuận của năm 2020 để lại chuyển sang năm 2021:  7.859.812.775 

- Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2020:    8.400.000.000 

- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%):        16 
 

 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: đ/1 cổ phiếu 1.906,1 

2.6.  Nộp ngân sách nhà nước:  

 VNĐ 

  Nộp ngân sách nhà nước năm 2020 16.631.000.000 

 

2.7. Kế hoạch đầu tư: 12.000.000.000 
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- Mua sắm tài sản cố định (Đầu tư máy móc, trang thiết bị cho xưởng 

sản xuất; xây dựng văn phòng làm việc tại Chi nhánh Phía Nam, 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:  26.961.231.922 

    Vốn chủ sở hữu (Chuyển từ quỹ PTSX đầu tư mua sắm TSCĐ): 26.961.231.922 

 

 2.9.  Lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động: 

      NGƯỜI 

a. Tổng số lao động: 300 

             Trong đó:  

         -  Người lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 99 

         -  Lao động trực tiếp sản xuất: 86 

         -  Lao động làm công tác bán hàng: 115 

 VNĐ 

b. Thu nhập bình quân/người/tháng: 10.709.722 

                                                                     

3.  Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 

Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 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 2020./.  

    

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                                                                                     

CHỦ TỊCH 

 

 

                      (Đã ký) 

 

 

                                                                                                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 2019 

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

 

- 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 2019 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 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế 

thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và 

vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại 

toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và 

thương mại toàn cầu. Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ 

quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ 

vọng thị trường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng 

tích cực trong năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt không ít 

khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất và 

sản lượng cây trồng; ngành chăn nuôi gặp khó khăn với dịch tả lợn châu Phi diễn 

ra tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng trưởng chậm lại của 

một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực. 

1.2. Về sản xuất nông lâm nghiệp: 

Năm 2019 các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch 

vụ… có mức tăng trưởng tốt đóng vai trò lớn trong mức tăng trưởng GDP cả 

nước đạt 7,02 % . Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 đạt 

mức tăng trưởng thấp do hạn hán, biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới năng suất và 

sản lượng cây trồng, ngành chăn nuôi chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch tả lợn châu 

Phi, nông sản gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ và giá xuất khẩu. Tăng trưởng 

của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 đạt 2,01%, chỉ cao hơn mức 

tăng 1,36% của năm 2016 trong giai đoạn 2011-2019. Ngành nông nghiệp đạt 

mức tăng thấp 0,61%, là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2019, đóng 

góp 0,07 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh 

mailto:psc1@psc1.com
http://www.psc1.com/
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tế; ngành lâm nghiệp tăng 4,98% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 

0,04 điểm phần trăm. Điểm sáng của khu vực này là ngành thủy sản tăng trưởng 

khá ở mức 6,3%, đóng góp 0,21 điểm phần trăm do sản lượng nuôi trồng và khai 

thác đạt khá.  

1.3. Về chính sách, quy định của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh thuốc BVTV: 

- Nhà nước tiếp tục tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật theo xu 

hướng loại bỏ dần những hoạt chất hóa học có độc tính cao, khuyến khích 

canh tác hữu cơ, hạn chế sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác 

nông nghiệp. 

- Trong năm 2019, việc đăng ký các thuốc mới để thay thế cho  một số 

hoạt chất thuốc BVTV  bị cấm sử dụng trong  năm 2018 và cấm sử dụng trong 

năm 2019, gồm: Trichlorfon (Ofatox, Dip), Fipronil (Tango), Chlorpyrifos 

ethyl (Victory), Glyphosate… gặp nhiều khó khăn về mặt thủ tục. Điều này 

ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển sản phẩm mới và kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Các chính sách về môi trường, phòng cháy chữa cháy, điều kiện sản 

xuất thuốc bảo bệ thực vật, chính sách lao động… Đều có tác động đến 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 2019 như sau: 
                       Đơn vị tính: VNĐ 

Số 
TT 

Chỉ tiêu 
Thực hiện năm 

2018 
Kế hoạch 2019 

Thực hiện năm 
2019 

TH 2019 
so TH 
2018 
(%) 

TH 2019 
so KH 
2019 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Tổng doanh thu 450.213.460.553 398.888.000.000 466.464.472.532 103,61 
 

116,94 
 

2 Tổng chi phí 436.189.620.038 385.668.608.693 452.539.039.664 103,7 
 

117,3 
 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 14.023.840.515 13.219.391.307 13.925.432.868 99,3 105,34 

4 Thuế TNDN 2.959.331.485 2.643.878.261 2.845.286.191 96,15 107,62 

5 Nộp ngân sách 20.174.851.668 17.231.000.000 21.374.946.603 105,95 124,05 

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN 11.064.509.030 10.575.513.046 11.080.146.677 100,14 104,8 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.108 2.014,3 2.111 100,14 104,82 

8 
Thu nhập bình 
quân/người/tháng 

11.727.818 10.227.692 12.436.843 106,05 121,60 
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 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: 

- Các chỉ tiêu theo kế hoạch:  

+ Doanh thu: Vượt 16,94%  kế hoạch và tăng 3,61% so với năm 2018.  

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN: Vượt 5,34%  kế hoạch; giảm 0,7 % so với 

năm 2018.   

+ Lãi cơ bản/cổ phiếu: Vượt 4,82% kế hoạch và tăng 0,14% so với năm 

2018.    

+ Thu nhập bình quân/người/tháng: Tăng 21,6% so với kế hoạch; tăng 

6,05% so với năm 2018.     

+ Nộp ngân sách: Vượt 24,05% kế hoạch; tăng 5,95% so với năm 2018. 

- 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: 

-  Đăng ký sản phẩm mới để thay thế cho các sản phẩm của công ty đã bị 

cấm sản xuất và loại bỏ khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật chưa thực hiện 

được do rất nhiều khó khăn bởi các qui định, thủ tục đăng ký. Việc phát triển các 

sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đang có của công ty 

còn hạn chế (phân bón, thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc gia dụng). 

- Công tác đầu tư theo nghị quyết của HĐQT tuy được triển khai nhưng 

tiến độ triển khai còn chậm. 

- Nhà xưởng sản xuất còn nhiều bất cập chưa đầu tư cải tạo, gặp khó khăn 

khi lắp đặt dây chuyền sản xuất và máy móc thiết bị mới cho sản xuất  để thay thế 

các thiết bị cũ. 

- Các khoản nợ khó đòi tồn tại lâu dài còn chưa giải quyết xử lý được. 

 

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 2019. 
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- Trong năm 2019 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.  

- 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 5/5 100  

2 Ông Đỗ Đức Cơ Phó Chủ tịch 5/5 100  

3 Ông Phan Văn Tùng Ủy viên 5/5 100  

4 Ông Vũ Thiện Giáo Ủy viên 4/5 80 
Đi công tác 

 

5 Ông Nguyễn Ngọc Long Ủy viên 5/5 100  

 

 Trong năm 2019 HĐQT Công ty đã họp 05 lần; biểu quyết và ban hành 

Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể như sau: 

 

Số NQ Ngày Nội dung 

01/BVTV.1-

HĐQT/NKIII 

18/3/2019 1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất 

kinh doanh phục vụ vụ Xuân 2019, công tác 

quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn.  

2. 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 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 thực hiện. 

3. Phê duyệt nội dung Chương trình, danh mục 

tài liệu, báo cáo trình Đại hội và ngày tổ chức 

Đại hội: 24/4/2019. 

4.  Giao cho các thành viên HĐQT triển khai lập 
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Số NQ Ngày Nội dung 

báo cáo theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT. 

5. 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 2019. 

6. Giao cho ông Đỗ Đức Cơ và bà Nguyễn Thị 

Kim Xuân chủ trì, chỉ đạo Phòng TCHC hoàn 

thiện hồ sơ triệu tập đại hội, gửi thông báo cho 

cổ đông và công bố trên Website của Công ty 

theo quy định. Đồng thời chủ trì rà soát lại nội 

dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông. 

7. Giải thể Phòng Phát triển sản phẩm; Miễn 

nhiệm chức vụ Phó Phòng Phụ trách đối với ông 

Đỗ Đức Tú và Phó Phòng đối với ông Nguyễn 

Thế Mạnh.  

8. Sáp nhập Phòng Vật tư vào Phòng CNSX; 

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng đối với ông 

Nguyễn Ngọc Long; Hội đồng quản trị giao cho 

ông Nguyễn Ngọc Long làm nhiệm vụ thành 

viên HĐQT chuyên trách, phụ trách công tác đầu 

tư máy móc thiết bị, công tác môi trường, PCCC 

của các Xưởng sản xuất và các công tác khác do 

Chủ tịch HĐQT phân công. 

9. Giải thể Ban Dự án chiến lược; Miễn nhiệm 

chức vụ Trưởng ban đối với ông Nguyễn Đức 

Khánh. 

10. Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (có Tờ trình của 

Tổng Giám đốc kèm theo).  

 

02/BVTV.1-

HĐQT/NKIII              

4/4/2019 1. Thống nhất việc mua đất làm trụ sở làm việc 

của Chi nhánh Phía Nam thuộc Công ty Cổ phần 

Bảo vệ thực vật 1 Trung ương tại TP Hồ Chí 

Minh, kinh phí dự kiến 10 (mười) tỷ đồng trong 

thời gian Quý 3,4 năm 2019. Gio Tổng giám đốc 

Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện 

và báo cáo HĐQT Công ty. 

2. Triển khai công tác chỉ đạo sản xuất, kinh 

doanh phục vụ sản xuất vụ Xuân 2019; Công tác 

quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn; Kiểm tra, 

kiểm kê định kỳ. 

3. Phê duyệt nội dung Báo cáo trình Đại hội; 
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Số NQ Ngày Nội dung 

Giao Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục 

vụ Đại hội triển khai thực hiện công tác tổ chức, 

in ấn tài liệu và phục vụ đại hội. Tiểu ban Tài 

liệu và Tiểu ban khánh tiết, Tiểu ban phục vụ căn 

cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai 

thực hiện. 

4. Phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2018. 

5. Phê duyệt Phương án chi trả thù lao HĐQT, 

Ban kiểm soát năm 2018, Trình đại hội đồng cổ 

đông thông qua.  

6. 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 2019 

trang trọng, chu đáo. 

 

03/BVTV.1-

HĐQT/NKIII              

06/8/2019 1. Thành lập Ban Đầu tư và giao cho một thành 

viên HĐQT làm trưởng  ban, trực tiếp phối hợp 

với các Phòng Ban, các Chi nhánh có xưởng sản 

xuất và các đơn vị tư vấn, đối tác để xây dựng 

thiết kế kỹ thuật, lập dự toán xây dựng và lắp đặt 

hệ thống máy móc thiết bị phù hợp với yêu cầu.   

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Long, thành viên 

HĐQT làm Trưởng ban Đầu tư.  

 

04/BVTV.1-

HĐQT/NKIII              

08/10/2019 1. Phê duyệt phương án đầu tư kinh phí xây dựng 

Văn phòng làm việc Chi nhánh Nam Trung Bộ 

tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định. Kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 2 tỷ đồng. 

2. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và chứng nhận quyền sở 

hữu tài sản trên đất đối với khu đất Kho trung 

chuyển tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa. 

3. Tiếp tục theo dõi, làm việc với UBND thành 

phố Hà Tĩnh và UBND tỉnh Hà Tĩnh để giải 

quyết đền bù đối với lô đất 523 m
2
 tại 160 Trần 

Phú,  thành phố Hà Tĩnh (gần khách sạn Ngân 

Hà). 

 

05/BVTV.1-

HĐQT/NKIII              

30/12/2019 1. Phê duyệt hệ thống Thang, bảng lương năm 

2020. 

2. Phê duyệt và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng 
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Số NQ Ngày Nội dung 

Mận giữ chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Phú 

Yên. 

3. Thành lập Chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa 

trên cơ sở nâng cấp Tổ Bán hàng Khu vực I. 

4. Đổi tên gọi các Tổ Bán hàng Khu vực thành 

Đơn vị bán hàng khu vực, đồng thời đổi tên chức 

danh Tổ trưởng Tổ Bán hàng khu vực thành 

Giám đốc bán hàng khu vực. 

5. Đầu tư kinh phí sửa chữa, cải tạo nâng cấp 

xưởng sản xuất số 1  tại Chi nhánh Hải Phòng 

với kinh phí dự trù từ 1,3 đến 1,5 tỷ đồng. 

 

 

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 2019 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 hệ thống xử lý khí, bụi 

của xưởng Đà Nẵng để hoàn thành báo cáo công trình bảo vệ môi trường của 

cơ sở sản xuất triển khai chậm tiến độ vì vậy thời gian dự kiến hoàn thành vào 

tháng 6 năm 2020. 

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. 



 8 

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 2018 như sau: 

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 21.132.000 

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 9.392.800 

 Tổng số tiền:    98.616.000 

- Năm 2019: Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo kế 

hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019) 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 2019 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 2020: Tổng số tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020 

Ngoài nhiệm vụ chung, HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 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 
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đơn vị, kịp thời xử lý các phát sinh nhằm thực hiện đúng 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. 

4. Thực hiện đầu tư theo Nghị quyết của HĐQT. 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  4  tháng 6  năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

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 2019 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và 

Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực 

vật 1 Trung ương, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung 

ương đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm 

tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 một số nội dung chủ yếu như 

sau: 

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 

Năm 2019, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung 

ương thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên một số nội dung chính như 

sau: 

- Thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ Công ty. 

- Giám sát việc thực thi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, 

bảo vệ quyền lợi của cổ đông Công ty. 

- Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.  

 - 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. 

 - Giám sát, đánh giá về tình hình đầu tư của Công ty, các dự án đã và 

đang triển khai theo nghị quyết của HĐQT. 

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty; Báo cáo tài chính 

do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát: 

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 3/3 100% 

2 Ông Trần Văn Biên Thành viên 14/4/2016 3/3 100% 

3 
Bà Vũ Thị Thanh 

Huyền 
Thành viên 14/4/2016 3/3 100% 

mailto:psc1@psc1.com
http://www.psc1.com/
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Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã họp 03 lần để lập kế hoạch, xây dựng 

chương trình công tác và triển khai công tác kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt 

động của Công ty. Nội dung cụ thể như sau: 

TT Phiên họp 
Thành phần 

tham dự 
Nội dung họp 

1 20/3/2019 3/3 - Thẩm định và đánh giá báo cáo tài chính 

năm 2018 của Công ty. 

- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên. 

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tình hình tài chính năm 2018 và 

phương hướng hoạt động năm 2019 của 

Công ty. 

- Đánh giá công tác kiểm tra giám sát tính 

tuân thủ các quy định của các thành viên 

HĐQT, Ban TGĐ và các vị trí quản lý khác 

trong Công ty 

- Thống nhất nội dung đưa vào báo cáo của 

Ban kiểm soát năm 2018; dự kiến kế hoạch 

hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. 

2 15/7/2019 3/3 - Xem xét và đánh giá tình hình sản xuất 

kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 

2019. 

- Đánh giá hoạt động của các chi nhánh, tổ 

bán hàng đã được Ban kiểm soát thực hiện 

kiểm tra trong 6 tháng đầu năm. 

- Đánh giá về công tác tổ chức bộ máy, 

nhân sự của Công ty. 

- Lên kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 

2019. 

3 09/10/2019 3/3 - Xem xét, đánh giá các hoạt động đầu tư 

mua đất xây trụ sở văn phòng Chi nhánh 

Phía Nam, xây trụ sở làm việc Chi nhánh 

Nam Trung Bộ và đầu tư mua sắm máy 

móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

- Lên kế hoạch kiểm soát công nợ quá hạn 

và đề phòng rủi ro tài chính năm 2019 

- Lên kế hoạch kiểm tra và kiểm kê định kỳ 

tại một số đơn vị 
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2. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 

Việc chi trả lương và thù lao cho Ban kiểm soát đã được Công ty thực 

hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

và các quy định hiện hành; Các thành viên Ban kiểm soát đã nhận lương và 

thù lao, cụ thể như sau: 

+ Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty: Nhận thù 

lao năm 2018 là: 15.262.000 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 2018 là: 9.392.000 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. 

 II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH 

HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2019 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: 

Trong năm 2019, trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nền 

kinh tế nước ta 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, cuộc 

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam trong năm 2019 gặp 

rất nhiều khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, 

giá nguyên liệu đầu vào biến động thất thường. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, cố 

gắng rất lớn cùng sự đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công 

nhân viên, Công ty đã hoàn thành mọi chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho 

người lao động trong Công ty. 

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2019 

Thực hiện 
năm 2019 

 Tỷ lệ % 
so với 

KH 

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 398.888 466.464 116,9 

2 Tổng chi phí Triệu đồng 385.669 452.539 117,3 

3 Nộp ngân sách Triệu đồng 17.231 21.375 124,1 

4 
Lợi nhuận sau thuế 
TNDN 

Triệu đồng 10.576 11.080 104,8 

5 Tỷ lệ cổ tức % 16 16 (dự kiến) 100 

6 
Thu nhập bình quân 
người LĐ 

Tr.đ/tháng 10.228 12.437 121,6 
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2. Tình hình thực hiện các kế hoạch đầu tư, mua sắm và sửa chữa 

TSCĐ năm 2019: 

STT Hạng mục đầu tư ĐVT 
Số 

lượng 

Số tiền đầu tư 

(đ) 

Thời điểm 

đầu tư 

Tiến độ  

dự án 

I Chi nhánh Đà Nẵng 

 

1 
Mua máy vặn nắp 

chai tự động 

 

Cái 
 

1 
 

299.392.000 
 

T8/2019 
Đã thực 

hiện 

2 
Đầu tư hệ thống phòng 

cháy chữa cháy 

Hạng 
mục 1 797.407.728 T8/2019 

Đã thực 
hiện 

II Chi nhánh Phía Nam 

1 
Mua đất xây trụ sở văn 

phòng chi nhánh Phía 

Nam 

m2 105 7.803.950.000 T9/2019 
Đã thực 

hiện 

2 
Máy đóng gói thuốc bột 

dạng xoay tròn túi 
Cái 1 1.169.500.000 T12/2019 

Đã thực 
hiện 

3 
Lắp đặt sàn thao tác tại 

Xưởng chi nhánh Phía 

Nam 

Hạng 
mục 

1 290.981.551 T10/2019 
Đã thực 

hiện 

III Chi nhánh Nam Trung Bộ 

1 
Xây trụ sở Chi nhánh 

Nam Trung Bộ 
Hạng 
mục 

1 2.153.684.276 T12/2019 
Đến tháng 
2/2020 đã 

hoàn thành  

IV Chi nhánh Phú yên 

1 
Sửa chữa văn phòng 

làm việc Chi nhánh 

Phú Yên 

Hạng 
mục 

1 240.129.714 T12/2019 
Đã thực 

hiện 

3. Tình hình tài chính của Công ty năm 2019: 

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và 

chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán và đưa 

ra ý kiến chấp nhận toàn bộ đối với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. 

Ban kiểm soát đã chủ động làm việc, thảo luận các nhận xét, thẩm tra các nội 

dung của báo cáo kiểm toán. Trên cơ sở đó Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến 

chấp nhận toàn bộ của kiểm toán. 
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- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019 như sau: 

+ Tình hình tài sản: 

 (Đơn vị tính: triệu đồng) 
 

 

Chỉ tiêu 
 

31/12/2019 
 

31/12/2018 
Tăng giảm 

2019/2018 (%) 

A. Tài sản ngắn hạn 238.991 253.858  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6.695 6.779 -1,24 

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 16.050 20.000 - 19,75 

III. Hàng tồn kho 209.515 219.801 - 4,68 

IV. Tài sản ngắn hạn khác 6.732 7.277 - 7.49 

B. Tài sản dài hạn 36.739 30.927  

I. Tài sản cố định 34.410 28.363 21,32 

II. Tài sản dở dang dài hạn 573 - - 

III. Tài sản dài hạn khác 1.756 2.564      - 31,51 

Tổng cộng tài sản 275.730 284.785  

 

Tính đến hết 31/12/2019, tổng tài sản của công ty đạt gần 275,8 tỷ đồng, 

giảm hơn 9 tỷ đồng, tương đương mức giảm 3,18% so với đầu năm. Mức giảm 

này chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn. Cụ thể, tại 31/12/2019 tài sản ngắn hạn của 

công ty là 238,99 tỷ đồng, chiếm 86,68% tổng tài sản, giảm gần 14,9 tỷ đồng 

tương ứng với mức giảm 5,86% so với đầu năm. 

Cuối năm 2019, lượng hàng tồn của Công ty là 209,5 tỷ đồng chiếm 

87,66% tài sản ngắn hạn.  

Hàng tồn kho của Công ty chủ yếu là nguyên liệu vật liệu (55,29%), thành 

phẩm (32,54%) và hàng gửi bán (11,34%). Ngoài ra các khoản phải thu ngắn hạn 

của Công ty đến hết 31/12/2019 là 16,05 tỷ đồng, giảm 19,75% so với hồi đầu 

năm. 

- Tình hình nợ phải trả: 

             (Đơn vị tính: triệu đồng) 

Chỉ tiêu 31/12/2018 Tỷ trọng 31/12/2019 Tỷ trọng 
Tăng giảm 

2019/2018 (%) 

Nợ phải trả 184.805 100% 173.641 100% - 6,04 

Nợ ngắn hạn 183.012 99,03% 172.296 99,23% - 5,86 

Nợ dài hạn 1.793 0,97% 1.3445 0,77% - 24,99 
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Nợ ngắn hạn của Công ty cuối năm 2019 là hơn 172 tỷ đồng, giảm gần 

11 tỷ đồng tương đương mức giảm 5,86% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn giảm 

chủ yếu là do các khoản nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn giảm so với đầu 

năm. Các khoản vay này chủ yếu là Công ty đi vay ngắn hạn tại các Ngân 

hàng TMCP và vay cá nhân nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động đáp ứng kịp 

thời cho nhu cầu sản xuất và trả cho các nhà cung ứng. 

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:  

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản lưu động/nợ 
ngắn hạn 

Lần 1,37 1,38 

 - Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động - Hàng 
tồn kho)/nợ ngắn hạn. 

Lần 0,19 0,17 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

 - Hệ số nợ/tổng tài sản % 64,89 62,97 

 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 184,84 170,09 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

 - Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/hàng 
tồn kho bình quân. 

Vòng 1,64 1,63 

 - Doanh thu thuần/tổng tài sản Vòng 1,61 1,69 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần % 2,46 2,38 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu % 11,07 10,85 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản % 3,89 4,02 

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/doanh thu thuần % 3,09 2,93 

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 2019 giảm so với năm 

2018, chủ yếu do các khoản vay ngắn hạn giảm. 

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: chỉ tiêu về vòng quay hàng tồn kho 

giảm và hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản tăng, Nguyên nhân là do doanh thu 

năm 2019 tăng và lượng hàng tồn kho giảm. 

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: Doanh thu thuần năm 2019 tăng 3,6% so với 

năm 2018, 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 2018 (năm 2018 lần lượt là 4,02% 
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và 10,85%). Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2019 là: 2.111 đồng/cổ phiếu trong 

khi năm 2018 là: 2.108 đồng/cổ phiếu. 

 III. Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của 

HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2019 

 1. Hội đồng quản trị 

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện 05 cuộc 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. Các nghị quyết, quyết định đảm bảo tuân thủ trình tự, 

thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2019 diễn ra vào ngày 24/4/2019. 

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc sắp xếp 

lại bộ máy quản lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự cũng như các 

giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

Nhìn chung HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát 

toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã đưa ra 

được định hướng đúng đắn, phù hợp và kịp thời, do đó Công ty đã hoàn thành 

các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao. 

2. Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý 

Hoạt động của Công ty năm 2019 đã được Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, 

điều hành và triển khai thực hiện trên cơ sở các Nghị quyết, quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và thực hiện nghiêm túc các quyền 

hạn và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Theo 

đó: 

- Đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp theo đúng chức năng 

nhiệm vụ nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh quý, năm mà Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông và HĐQT đã thông qua. 

- Đã triển khai thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý, nhân 

sự các phòng ban chuyên môn theo đúng chỉ đạo của HĐQT. 

- Đã chỉ đạo việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo thường niên và các báo cáo, công bố 

thông tin khác theo đúng quy định.  

- Đã chỉ đạo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của Công ty, phối 

hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính 

sách cho người lao động. 

Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc trong năm 2019 đã rất nỗ lực điều hành 

các hoạt động của Công ty một cách có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy 

định của pháp luật, điều lệ Công ty qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh của Công ty.  
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 3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng 

giám đốc trong năm 2019 

        - 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. 

       - Tham gia kiểm kê định kỳ 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc 

đột xuất đối với các đơn vị trong toàn Công ty. 

       - 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. 

 - Trong năm 2019 Ban kiểm soát chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào 

làm ảnh hưởng, hay vi phạm các quy định của nhà nước cũng như của Công ty 

liên quan đến việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban TGĐ và các 

cán bộ quản lý của Công ty làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông Công ty. 

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. 

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 

với tỷ lệ 16%. Tổng số tiền đã chi trả cổ tức năm 2018 là: 8.400.000.000đ. 

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. 

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2019. 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 

2019 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. 

- Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 

2018 theo đúng mức đã được Đại hội cổ đông thông qua. 

5. 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 31/12/2019, 

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. 
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- 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.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 

NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Đề xuất, kiến nghị: 

Năm 2020 được xem là rất khó khăn, thách thức đến từ nền kinh tế toàn 

cầu có dấu hiệu chững lại, đại dịch toàn cầu COVID - 19 đã tác động tiêu cực 

đến nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

thuốc bảo vệ thực vật gặp rất nhiều khó khăn, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo: 

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban, đơn vị trong 

toàn Công ty, 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. 

- Trước tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến 

động như hiện nay, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc cũng như các cán bộ quản lý trong toàn Công ty cần đánh giá, rà soát 

lại các chiến lược phát triển để hoạch định và có điều chỉnh kịp thời thích ứng 

với những biến động khó lường của thị trường thuốc BVTV, giống cây trồng. 

- 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. Tích cực 

đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khách hàng, đặc biệt đối với công nợ phải 

thu quá hạn kéo dài, đề nghị Công ty phân công trách nhiệm cho từng phòng 

ban, đơn vị liên quan có biện pháp xử lý thu hồi những công nợ này. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, đăng ký, phát triển sản phẩm mới thay thế các 

sản phẩm đã bị cấm theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT nhằm bù 

đắp lại doanh thu thiếu hụt để hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua. 

- 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 2020 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, Ban kiểm soát 

Công ty dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020 như  sau: 

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng các quy định 

của pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

- Tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và các quy trình quản lý trong Công ty. 
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- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị Công ty. 

- 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 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. 

Ban kiểm soát xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các 

đơn vị trong toàn Công ty đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm 

vụ được giao. 

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. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./. 

 Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN 

 

                              (Đã ký) 

 

 

  Lê Ngọc Diệp 
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         Điện thoại: +84-24-38511969, 35332267 - Fax: +84-24-38572751 
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BÁO CÁO KẾ HOẠCH  

 PHÁT TRIỂN NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN 
 

 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2019, nông nghiệp nước ta tiếp tục hội nhập sâu hơn, đồng thời đối 

mặt với nhiều khó khăn, thách thức như dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm và lan 

rộng trên cả nước, gây thiệt hại chưa từng có đối với ngành chăn nuôi; Tác động 

của biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra bất thường, 

hạn hán, lũ lụt, cháy rừng, sạt lở, xâm nhập mặn mức độ nghiêm trọng hơn; tác 

động từ chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, làm cho sản xuất, xuất 

nhập khẩu nông sản chủ lực luôn đứng trước những rủi ro.  

Từ đầu tháng 12 năm 2019 đến nay, đại dịch Covid 19 đã lây lan ra hơn hai 

trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, làm cho hàng triệu người bị lây nhiễm và hàng 

trăm nghìn người tử vong. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đối 

với mọi hoạt động kinh tế - xã hội toàn cầu và Việt Nam. Trong đó hầu hết các 

ngành, lĩnh vực kinh tế đều chịu tác động tiêu cực. Nhiều tổ chức quốc tế đã có 

những phân tích, cập nhật, đánh giá tác động của đại dịch Covid 19 và xây dựng 

các kịch bản tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020, kinh tế thế giới sẽ suy thoái, 

tăng trưởng -2,3% năm 2020 so với mức tăng trưởng 2,6% năm 2019 (theo kịch 

bản cơ sở của Citi Reseach công bố ngày 07/4/2020).  

Trong quý 1/2020 Việt Nam có gần 34.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị 

trường, trong đó có 18.600 doanh nghiệp tạm thời đóng cửa và 12.200 doanh 

nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 4.100 doanh nghiệp hoàn tất 

thủ tục giải thể (theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 06/4/2020). 

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phụ trợ: Hoạt động sản xuất, chế biến và 

thương mại, xuất khẩu nông, thủy sản từ đầu năm 2020 đến nay bị ảnh hưởng rất 

nhiều. Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm, khó khăn cả đầu vào và đầu ra. Bên cạnh 

đó một số lĩnh vực là đầu vào cho sản xuất nông nghiệp như hóa chất nông 

nghiệp (gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) cũng chịu tác động gián tiếp khi 

nông nghiệp chịu ảnh hưởng. 

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương kết thúc sản xuất kinh 

doanh năm 2019 với kết quả đạt được vượt 16,94% so với 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 2019 phê duyệt. Đạt được thành tích nêu trên là nhờ sự phối 

hợp chặt chẽ, sự chỉ đạo sát sao từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đến 

các đơn vị, sự nỗ lực, đoàn kết, gắn bó của toàn thể cán bộ và người lao động 

trong Công ty. 

 

mailto:psc1@psc1.com
http://www.psc1.com/
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II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGẮN HẠN 

1. Về doanh số, lợi nhuận 
       

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện năm 

2019 

Kế hoạch năm 

2020 

1 Doanh thu (VNĐ) 466.464.472.532 350.500.000.000 

2 Lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 13.925.432.868 12.509.285.429 

3 Lợi nhuận sau thuế (VNĐ) 11.080.146.677 10.007.428.343 

4 Nộp ngân sách (VNĐ) 21.374.946.603 16.631.000.000 

5 Tỷ lệ cổ tức (%) 16 16 

6 
Thu nhập bình quân              

(VNĐ/người/tháng) 
12.436.843 10.709.722 

 

2. Về nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, hệ thống quản lý 

Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, doanh nghiệp muốn phát triển bền 

vững cần có hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý và nguồn nhân lực có trình độ 

chuyên môn cao. Vì vậy, nhiệm vụ thường xuyên của chúng ta là xây dựng tổ 

chức bộ máy, hệ thống quản lý xuyên suốt trong toàn công ty, tạo sự gắn kết 

chung giữa các đơn vị; Xây dựng bộ máy gọn, nhẹ, năng động và linh hoạt, thích 

ứng với môi trường kinh doanh. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

chế độ trách nhiệm và quan hệ giữa các bộ phận với nhau, đưa hoạt động của 

doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp hơn. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo và khuyến khích tự 

đào tạo, tiếp cận với khoa học, công nghệ để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của công việc trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay.  

Thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý và người lao động để 

thu hút và giữ chân người tài. 

3. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, hài hòa giữa doanh số 

và lợi nhuận, đảm bảo ổn định thu nhập của người lao động và lợi ích của các cổ 

đông. 

- Hợp tác với các nhà khoa học nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, sản 

phẩm sinh học phù hợp với các yêu cầu về độ an toàn đối với nông sản và thân 

thiện với môi trường. 

- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, chính sách bán hàng, khuyến 

mãi. 

- Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, quản lý hàng hóa, quản lý nguồn 

vốn. 
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III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÀI HẠN 

1. Phát triển sản phẩm sinh học mũi nhọn 

Năm 2020, dự báo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ 

thực vật vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn như hạn hán, thiên tai, hạn mặn 

và đặc biệt là ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch Covid-19. Vì vậy, Hội đồng quản 

trị Công ty sẽ phải chủ động phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác quốc tế và 

hợp tác với các viện, trường, nhà khoa học để phát triển các loại thuốc sinh học 

chất lượng cao, phát triển các loại hạt giống cây trồng có chất lượng, năng suất 

cao để cung cấp ra thị trường. 

2. Tiếp tục giữ gìn thương hiệu và khẳng định uy tín của doanh 

nghiệp. 

- Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã xây dựng và giữ gìn 

được thương hiệu trong nhiều năm qua. Thương hiệu được coi là tài sản vô giá 

của doanh nghiệp.Vì vậy, để phát triển sản xuất kinh doanh bền vững thì phải giữ 

gìn thương hiệu và khẳng định uy tín của doanh nghiệp. Cung cấp các sản phẩm 

có chất lượng tốt, ổn định, giá cả cạnh tranh, sản lượng đủ đáp ứng nhu cầu của 

thị trường. Cùng nông dân xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch. 

  - Đầu tư  máy móc thiết bị hiện đại, xây dựng và thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường. Kiểm soát đánh giá tác động môi trường và 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 những biện pháp và 

hành động cụ thể. 

-  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 

 3. Nâng cao năng lực quản trị 

Xây dựng hệ thống quản lý công nghệ, số hóa để quản lý các hoạt động 

sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý sử dụng các nguồn lực một 

cách 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. 

4. Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt 

Ngày nay, với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường “ Hàng trăm người 

bán, hàng chục người mua”. Vì vậy, khách hàng đóng vai trò vô cùng quan 

trọng và có tính chất quyết định trong chuỗi hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp.  

- Xây dựng chiến lược bán hàng và chăm sóc khách hàng,  bán hàng theo 

chiến lược 3.0: không chỉ bán thứ mình có hay thứ khách hàng cần mà còn phải 
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trao tình cảm, giữ chân khách hàng bằng trải nghiệm người dùng. Thậm chí phải 

xây dựng chiến dịch truyền thông và tạo ra nhu cầu ở khách hàng tiềm năng.  

Trên đây là bản báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Hội 

đồng quản trị Công ty. Nguyên tắc chính của doanh nghiệp vẫn là 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 04 tháng 6 năm 2020 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Đặng Văn Thông 
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                                                                         Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH  
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương  

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

 Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

 

- 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 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 2020 xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Tiêu chí lựa chọn 

- Là đơn vị nằm trong danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện hành 

nghề năm 2020; 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 

2020. 

- 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 

 

(Đã ký) 

 

Lê Ngọc Diệp 
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                                                            Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020 

 

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 2019 kinh tế thế giới suy giảm do bị ảnh hưởng của chiến 

tranh thương mại Mỹ-Trung; trong khi ở trong nước bệnh dịch tả lợn châu Phi 

và sâu keo mùa thu bùng phát trên diện rộng gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất 

nông nghiệp; tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng cao. Lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn do tình hình thời tiết 

bất thuận; nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật đã và sẽ bị loại khỏi danh mục 

thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Điều này ảnh hưởng lớn 

đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bởi hầu hết các sản phẩm bị cấm 

sử dụng có doanh thu và lợi nhuận cao.  

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, đứng đầu 

là ông Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty đã có định hướng đúng, chỉ đạo 

kiên quyết, sâu sát nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty 

vẫn đạt được kết quả khả quan.   

Năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chắc chắn còn gặp 

nhiều khó khăn, thách thức như: đại dịch SARS-COVI 2, tình hình xâm nhập 

mặn ở các tỉnh phía Nam… Để thực hiện đúng quy định của nhà nước và 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 2020 

thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty 

đến thời hạn quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 6/7/2017 của Chính 

phủ. 

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội. 

Xin trân trọng cám ơn./. 

 

           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

          PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                    (Đã ký) 

 

 

         Đỗ Đức Cơ 
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Hà Nội, ngày  04  tháng  6   năm 2020 

  

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

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 thường niên năm 2020 của Công ty 

cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 04/6/2020. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 

4/6/2020 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 2019. Phương 

hướng nhiệm vụ năm 2020. 

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019: 

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. 

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 

2019:   

+ Lợi nhuận còn lại để phân 

phối, trích lập các quỹ và chia 

cổ tức 

11.080.146.677 

+ Trích lập các quỹ:  
        Quỹ đầu tư phát triển 1.106.136.267 

        Quỹ khen thưởng, phúc lợi 553.068.133 

 

+ Chi trả cổ tức                   16% 
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- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019: 

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 2020 với một số chỉ tiêu 

quan trọng, bao gồm: 

  - Tổng doanh thu: 

  - Tổng lợi nhuận trước thuế: 

                             350.500.000.000  VNĐ 

12.509.285.429 VNĐ   

  - Lợi nhuận sau thuế: 10.007.428.343   VNĐ 

  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16% 

4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020: 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 2019. 

6.  Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019. 

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 2020. 

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 2020 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 
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