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NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐONG THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CÒ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
CỐNG TY CỎ PHÀN THƯỚC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Việt Nam;
Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội 

đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông qua ngày 
22/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về 
kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2020 với các nội dung chính như sau:

Kết quả hoạt động năm 2019.
Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu Báo cáo tài chính 
riêng

Báo cáo tài chính 
hợp nhất

Vốn Điều lệ 244.607.920.000 244.607.920.000
Tổng doanh thu 605.706.407.183 643.519.244.278
Lợi nhuận trước thuế 2.756.909.652 4.446.079.768
Lợi nhuận sau thuế 1.717.464.068 1.633.512.452
Lãi cơ bản/cổ phiếu 70 67

a. Phương hướng hoạt động năm 2020
- Doanh thu: 630 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,937 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 9%/ vốn điều lệ
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Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội.
Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,95/% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội.
Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty 

về Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019, trong đó không chia 
cổ tức năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 59,86% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty 
về Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020, trong đó:

- Dự kiến chia cổ tức 9%/vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 
cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cố tức 2020 cho phù 
họp thực tế.

- Ưỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực 
hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất 
kinh doanh của Công ty trong năm.
Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,75% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội.
Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/ TTr-ĐHĐCĐ2020 của Ban Kiểm soát 

Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định 
của ƯBCKNN trong danh sách do Ban kiểm soát đề nghị để soát xét Báo cáo tài 
chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2020 về việc bổ sung 
ngành nghề kinh doanh.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,81% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2020của HĐQT Công ty 
về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ 
Công ty và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 22/06/2020.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thồng qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2020của HĐQT Công ty 
về việc sửa đổi Qui chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh 
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toàn văn Qui chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành với hiệu lực thi hành từ 
ngày 22/06/2020.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công 
ty về việc mức chi trả thù lao cùa HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng
Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,91% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội.
Điều 9. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty 

về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty:
- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Bắc, 

thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân 
Bắc.

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội.
Điều 10. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT 

Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cố 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 11. Ket quả bầu cử thành viên HĐQT: Ông Bùi Thế Chuyên, sinh 
năm 1961 trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày
22/06/2020.

Điều 12. Điều khoản thỉ hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và 
kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết 
này phù họp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Thuốc 
sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/06/2020.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biếu 
quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nưi nhận:
- Cổ đông công ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐÒNG CỐ ĐÔNG

Nguyên Xuân Băc
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reoforSayf vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 22 tháng 06 năm 2020 tại 96 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty 
cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, địa chỉ sô 102 Nguyên Đình Chiêu, phường 
Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, giấy chứng nhận ĐKDN số 0300408946 tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I/ THÀNH PHÀN THAM Dự ĐẠI HỘI VÀ ĐIÈƯ KIỆN TIẾN 
HÀNH

1/ Thành phần tham dự:

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.
- Các cổ đông và người được ủy quyền họp lệ của cổ đông.

II/ NỘI DƯNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG 
THƯỜNG NIÊN 2020.

1. Nghi thức Đại hội, giói thiệu đại biểu

Ồng Nguyễn Xuân Đà đại diện Ban tổ chức đại hội, tuyên bố lý do, giới 
thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ toạ, thư ký Đại hội và Ban kiểm 
tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu:

2.1. Đoàn Chủ toạ:

- Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT (chủ tọa).
- Ông Nguyễn Thân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2.2. Thư ký Đại hội:

Thay mặt đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Thân đề cử Thư ký gồm:
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Thư ký HĐQT,
- Bà Hoàng Thị Kim Hà, chuyên viên Kinh doanh-PTTH.
Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất danh sách Thư 

ký Đại hội.
2.3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Thay mặt đoàn chủ tọa, ông Nguyền Xuân Bắc đề cử Ban kiểm tra tư 
cách đại biểu gồm:
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- Ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Bùi Xuân Trúc- Phó phòng Kinh doanh-PTTH
- Bà Nguyễn Thị Hường- Chuyên viên phòng Tài chính-Ke toán
Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất danh sách Ban 

kiểm tra tư cách đại biểu.
2.4. Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Xuân Bắc đề cử Ban kiểm phiếu gồm:
- Ồng Trần Hải Long, phó Phòng Kinh doanh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Viết Đạt, phó Phòng Tài chính- Kế toán - thành viên

- Ông Đặng Anh Minh, chuyên viên phòng Kinh doanh - thành viên
Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất danh sách Ban 

kiểm phiếu.
Đoàn Chủ toạ, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 bắt đầu làm việc.
3. Điều kiện tiến hành:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công 
ty Thuốc sát trùng Việt Nam (Điều lệ Công ty), Ban tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên đã tiến hành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và người được 
ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Ồng Nguyễn Xuân Khánh, Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu, 
báo cáo đại hội cổ đông thường niên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 
thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có ủy quyền hợp lệ tham dự 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 68 cổ đông và đại diện cổ đông 
của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam sở hữu 22.185.271 cổ phần (chiếm tỷ 
lệ 90,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cồ phần Thuốc sát trùng Việt 
Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông Nguyễn Xuân Bắc phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Thân thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2020, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết bằng 
thẻ biểu quyết, 100% thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội đồng cố đông 
thường niên năm 2020.

SÁT

ĨN
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6. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thân thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2020. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất Chương 
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

7. Các báo cáo và tờ trình Đại hội
7.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019:

Ông Nguyễn Thân, Tổng Giám đốc, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - 
kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

■ Ket quả hoạt động sản xuất - kinh doanh 2019:
■ Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo hợp nhất

■ CHỈ 
TIÊU

ị ị NĂM 2019 SO 
2018ị NĂM 2018 ị X______ , ị THựCHIỆN

KẾ HOẠCH ---------- ■' • t---------------
: : : GIÁ TRỊ : %

Vốn Điều lệ, đồng ; 244.607.920.000 : 244.607.920.000 : 244.607.920.000 ; 100’0% 100,0%

Vốn chủ sở hữu, đồng
1 1 I I

; 341.761.814.625 ; 344.458.214.625 Ị 324.627.566.325 ị' 94,2% 95,0%

Tổng doanh thu, đồng :_________ ___ :______________:________ _____ : 91.9%
: 737.397.716.999 : 700.000.000.000 : 643.519.244.278 : ’ : 87,3%

Doanh thu thuần, đồng : 697.376.326.051 Ị 656.600.000.000 : 609.066.271.244 ; 92,8% ; 87,3%

LN trước thuế, đồng ; 39.170.258.807 ị 19.000.000.000 ị 4.446.079.768 ị 23,4% 11,4%
LN sau thuế, đồng 30.057.042.959 14.700.000.000 1.633.512.452 Ị 11,1% ị 5,4%
Tỷ lệ LN trước thuế/ 
DThu 5,3% ; 2,7% ; 0,7% ; 25,5% 13,0%

Lãi cơ bản/ Cổ phiếu, 
đồng 1.229 : 601 : 67 ; 11,1% : 5,4%

ỉ
N

;RÍ

ẤP

■ Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản của Công ty mẹ:

CHỈ TIÊU NĂM 2018
NĂM 2019

SO 
2018KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

GIÁ TRỊ ỉ %

Vốn Điều lệ, đồng Ị 244.607.920.000 244.607.920.000 : 244.607.920.000 ; 100,0% 100,0%

Vốn chủ sở hữu, đồng : 331.009.442.851 328.671.073.182 ; 316.780.223.229 ; 96,4% 95,7%

Tổng doanh thu, đồng ; 680.452.618.823 610.000.000.000 : 605.706.407.183 ; 99,3% : 89,0%

Doanh thu thuần, đồng Ị 640.431.227.875 572.180.000.000 571.253.434.149 Ị 99,8% 89,2%

LN trước thuế, đồng : 39.333.336.766 18.000.000.000 2.756.909.652 ; 15,3% ; 7,0%

LN sau thuế, đồng ; 32.497.642.210 14.700.000.000 1.717.464.068 Ị 11,70/0 ; 5,3%
Tỷ lệ LN trước 
thuế/DThu 5,8% 3,0% 0,5% ị 15,4% Ị 7,9%
Lài cơ bản/ Cổ phiếu, 
đồng : 1.329 601 70 : 11,70/0 ỉ 5,3%
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■ Phương hướng hoạt động năm 2020:
- Doanh thu: 630 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,937 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 9%/ vốn Điều lệ

7.2. Báo cáo Tài chính:
Ông Thái Nguyên Luật, Ke toán trưởng, trình bày tóm tắt báo cáo tài 

chính năm 2019 đã được kiểm toán.
7.3. Báo cáo của HĐQT:
Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT, báo cáo hoạt động của Hội đồng 

quản trị trong năm 2019.
Trong năm 2019 Hội đồng Quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy 

định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ 
vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời, đồng 
bộ, thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị theo qui định của pháp luật. Trong 
năm 2019, bên cạnh việc tổ chức thành công Đại hội đồng cô đông thường niên , 
HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp, thực hiện 2 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, 
ban hành 26 Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo các hoạt động quản lý, tổ chức và 
sản xuất-kinh doanh của Công ty. Ngày 27/04/2020 HĐQT đã ban hành quyết 
định bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thân.

7.4. Báo cáo của BKS năm 2019:
Ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng ban kiểm soát, báo cáo công tác kiểm 

tra, giám sát hoạt động sản xuât kinh doanh trong năm 2019 và kê hoạch hoạt 
động của Ban kiểm soát năm 2020 bao gồm các nội dung:

- Kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2019.
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo 

cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành.
- Ket quả giám sát đối với HĐQT, Ban Điều hành.
- Ket luận và kiến nghị:

+ Đe nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục hoạt động “ Tái cấu 
trúc 2020” sắp xếp và vận hành hệ thống nhân sự mới. Đẩy mạnh công tác đào 
tạo và phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu nhằm 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên và các cấp quản lý. Kịp 
thời ban hành các chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ người lao động có năng lực 
và thu hút nhân tài; xây dựng chính sách cán bộ phù họp với hiện tại và yêu cầu 
phát triển của Công ty.
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+ Thường xuyên kiểm tra giám sát tài chính, xây dựng và kiểm soát rủi ro 
tài chính bằng cách kiểm soát các khoản phải thu, phải trả, kiểm soát chỉ số nợ 
trên tổng nguồn vốn kinh doanh ở hệ số an toàn theo quy chế tài chính của Công 
ty.

7.5. Tờ trình Phưong án phân chia lợi nhuận năm 2019:
Ồng Thái Nguyên Luật trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 

2019.
7.6. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020:

Ông Thái Nguyên Luật đọc tờ trình kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức 
năm 2020. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 chú yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

---- . 77  ’"7—7  "—7 “V———- Dự kiên chia cô tức 9%/vôn điêu lệ.

STT CÁC CHỈ TIÊU SỐ TIỀN

01 Vốn Điều lệ 244.607.920.000

02 Tông doanh thu 630.000.000.000

03 Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN 26.937.000.000

04 Thuế TNDN phải nộp 5.387.000.000

05 Lợi nhuận sau thuế TNDN 21.550.000.000

7.7. Tờ trình Lựa chọn Kiểm toán độc lập:

Ồng Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng Ban Kiểm soát, đọc tờ trình ủy quyền 
cho Hội đông quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiêm toán trong 
danh sách do BKS đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo 
cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

7.8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ông Trần Thanh Bình đọc tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của 
Công ty như sau:___________________________________________________

stt Mã cấp 
4

Mã cấp 5 Ngành nghề

1 Sản xuất và kinh doanh ngành giống

Chỉ tiết

1.1 0131 01310 Nhân và chăm sóc giống cây hàng năm

1.2 0132 01320 Nhân và chăm sóc giống cây lâu năm

1.3 0164 01640 Xử lý hạt giống để nhân gỉắng

1.4 4620 46201 Bản buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác

1.5 4620 46202 Bản buồn hoa và cây
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7.9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

1.6 4620 46209 Bản buôn nông, lảm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, 
nứa)

2 Sản xuất và kinh doanh ngành hoá chất sát khuẩn

Chi tiết

2.2 2023 20231 Sản xuất mỹ phấm

2.2 2023 20232 Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm 
vệ sinh

3 Phân tích thử nghiệm độc tính thuốc bảo vệ thực vật

Chỉ tiết

3.1 7120 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Ồng Trần Thanh Bình đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty: Tại Khoản 2 
Điều 35 sửa đổi qui định về nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, 
Kế toán trưởng từ 3 năm thành 5 năm. Tại Khoản 1, Điều 4, bổ sung thêm ngành 
nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

7.10. Tờ trình sửa đổi Qui chế nội bộ về quản trị Công ty:

Ông Trần Thanh Bình đọc tờ trình sửa đổi Qui chế nội bộ về quản trị 
Công ty: Tại khoản 1, khoản 2 Điều 53 sửa đổi qui định về nhiệm kỳ của Tổng 
Giám đốc, phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng từ 3 năm thành 5 năm như nội 
dung tại Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

7.11. Mức thù lao cho HĐQT và BKS:

Ồng Thái Nguyên Luật đọc tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và Ban 
Kiểm soát năm 2020. 2

7.12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-
2024 ’

Ồng Nguyễn Thân đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 
HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. ông Nguyễn Xuân Bắc- Chủ tịch HĐQT 
Công ty có đơn xin từ nhiệm, số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 1 người.

ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 100% thông qua 
việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Bắc và 
bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Xuân Bắc đọc Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên 
HDQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết bằng thẻ 
biểu quyết 100% thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT 
Công ty nhiệm kỳ 2019-2024
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8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Nguyễn Xuân Khánh công bố chốt số liệu cổ đông để thực hiện bầu 
cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 75 cổ đông/đại diện 
cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện 22.419.669 cố 
phần (chiếm 91,66% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu 
bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

9. Đại hội thảo luận:• • •
Ồng Nguyễn Thân, đại diện Chủ toạ đoàn, mời Đại hội thảo luận
Cổ đông MKS 460: vấn đề không chia cổ tức năm 2019 không phù hợp. 

Do Công ty không thua lỗ, có lợi nhuận năm trước chuyển sang. Đe nghị chia cổ 
tức ít nhất 5%.

Ông Thân: Do Cty phải đầu tư Dự án xây dựng nhà máy tại Long An. 
Lợi nhuận chưa chia cổ tức vẫn được giữ lại. HĐQT và Ban điều hành đề nghị 
phương án không chia cổ tức năm 2019, cổ đông có thể lựa chọn phương án 
biểu quyết phù hợp.

Cổ đông MSK 12: Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm TQ đang 
cạnh tranh. Công ty có biện pháp gì để đối phó với sự cạnh tranh đó? Việc đăng 
ký sản phẩm có qui định như thế nào?

Ông Thân: Hiện nay thị trường tại VN là 1 sân chơi lớn và hầu hết các 
công ty đa quốc gia đều có mặt tại Việt Nam, không chỉ riêng từ TQ.Vipesco có 
chất lượng tốt hơn, thương hiệu lâu đời, được nông dân tín nhiệm. Vipesco 
không đi vào phân khúc cạnh tranh với hàng TQ do hàng TQ mặc dù giá rẻ 
nhưng chất lượng không bảo đảm.

Việc đăng ký sản phẩm: Cty phải có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn, đảm 
bảo được chất lượng sản phẩm, đội ngũ cán bộ khoa học, nhà máy đủ trang thiết 
bị sản xuất được Cục BVTV-BỘ NN chấp thuận.

Cổ đông MKS 522: Là đại lý của Công ty, chia sẻ năm 2019 là năm kinh 
doanh vô cùng khó khăn. Các công ty trong ngành đều suy giảm doanh số. 
Vipesco đã thay đổi nhanh và kịp thời. Đe nghị 3 vấn đề: Đi vào thực tế, chú 
trọng lợi nhuận. Chưa nên đầu tư xây dựng nhà máy trong giai đoạn hiện nay. 
Kiện toàn lại bộ máy.

Ong Thân: Việc xây dựng nhà máy: Nhà máy của Vipesco chịu áp lực 
phải di chuyển do vấn đề môi trường. Nhà máy BD đang nằm trong qui hoạch. 
Việc mua đất xây dựng Nhà máy là cần thiết để Công ty tồn tại. vấn đề con 
người: phải tăng thêm người ở bộ phận nghiên cứu hoá học, sinh học để phát 
triển sản phẩm.
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10. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Bắc lần lượt đọc các nội dung của phiếu biểu quyết, 
xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. Ông Nguyễn Xuân Khánh công bố chốt số 
liệu về cổ đông để thực hiện việc biểu quyết như sau:

Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 75 cổ đông/đại diện 
cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện 22.419.669 cô 
phần (chiếm 91,66% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Ông Trần Hải Long đọc Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu, phổ biến cách ghi 
phiếu biểu quyết.
Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 75 phiếu, đại diện 22.419.669 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 57 phiếu, đại diện 22.183.592 cổ phần.

Trong đó:
- Tổng số phiếu họp lệ: 57 phiếu, đại diện 22.183.592 cổ phần.
- Tổng số phiếu không họp lệ: 0 phiếu.

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống 
nhất thông qua:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và HĐQT về kết quả 
hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020:

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:
- Số cổ phần tán thành: 22.183.592 cổ phần, đạt 98,95%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:
- Số cổ phần tán thành: 22.183.592 cổ phần, đạt 98,95%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:
- Số cổ phần tán thành: 22.183.592 cổ phần, đạt 98,95%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.
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Nôi dung 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 
2019.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biếu quyết tại Đại hội:
- Số cổ phần tán thành: 13.420.919 cổ phần, đạt 59,86%
- Số cổ phần không tán thành: 8.713.023 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 45.650 cổ phần.
Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020. 

Trong đó:
- Dự kiến chia cổ tức 9%/ vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 

cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2020 cho phù hợp 
thực tế.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định 
mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông 
phù họp với kết quả sản xuất của Công ty trong năm.
Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:
- Số cổ phần tán thành: 22.138.435 cổ phần, đạt 98,75%
- Số cổ phần không tán thành: 4.547 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 40.610 cổ phần.
Nội dung 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 

độc lập đủ tiêu chuẩn theo quy định của ƯBCKNN, trong danh sách do Ban 
Kiểm soát đề nghị để thực hiện để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán 
Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:
- Số cổ phần tán thành: 22.183.592 cổ phần, đạt 98,95%

—^5

- số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.
Nội dung 7 : Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 

của Công ty.
Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: Sẵ
- Số cổ phần tán thành: 22.152.232 cổ phần, đạt 98,81%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 31.360 cổ phần.
Nội dung 8 : Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc sửa đổi 

Điều lệ Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ Công ty và ban 
hành với hiệu lực thi hành từ ngày 22/06/2020.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:
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- số cổ phần tán thành: 22.162.895 cổ phần, đạt 98,86%
- Số cổ phần không tán thành: 4.547 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 16.150 cổ phần.
Nôi dung 9 : Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Qui 

chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Qui chê 
nội bộ về quản trị Công ty và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 
22/06/2020.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:
- Số cổ phần tán thành: 22.183.592 cổ phần, đạt 98,95%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 10: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như 
sau:

Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng /tháng
Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng
Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:
- Số cổ phần tán thành: 22.173.557 cổ phần, đạt 98,91%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 10.035 cổ phần.
11. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 

2019-2024.

Ồng Trần Hải Long-Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc kết quả kiểm phiếu:
+ Tổng số phiếu phát ra :75 phiếu, đại diện 22.419.669 cổ phần, tương ứng 

22.419.669 tổng số đơn vị có quyền biểu quyết bầu HĐQT.
, Ắ 1 .Ấ Ầ rrì .X 4. . ___ Ẵ 1 Ầ ' Y

+ Tông sô phiêu thu vê :57 phiêu, đại diện 22.342.757 cô phân, tương ứng N
22.342.757 tổng số đơn vị có quyền biểu quyết bầu HĐQT. Trong đó: HÙI

+ Tổng số phiếu họp lệ: 57 phiếu, đại diện 22.342.757 cổ phần phần, tương 
ứng...... tổng số đơn vị có quyền biểu quyết bầu HĐQT.

+ Tổng số phiếu không họp lệ: 22.342.757 phiếu.
Kết quả bầu cử:

Ông Bùi Thế Chuyên đạt được tổng số 22.342.757 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 
99,66% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Theo quy chế bầu cử thì ông Bùi Thế Chuyên trúng cử vào HĐQT Công ty 
nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 22/06/2020.
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12. Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài thay mặt Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và dự thảo Nghị quyêt Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/06/2020.

- Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và 100% thống nhất Biên bản 
và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/06/2020.

13. Be mạc Đại hội:• • •

ông Nguyễn Thân thay mặt Đoàn Chú tọa phát biểu cảm on và tuyên bố 
bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuốc 
sát Trùng Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký 1 Thư ký 2

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyên Xuân BăcNguyễn T Thu Hoài Hoàng Thị Kim Hà
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VIPESCO

CÔNG TY CỒ PHẢN THƯÓC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
ĩ 02 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận ỉ - TP.HỒ Chí minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỔ Chí minh cấp

Tp. Hẩ Chí minh, ngày 22 tháng 06 nă_ 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1 7 giờ 30 + 8 giờ 30 Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội.
2 8 giờ 30 + 9 giờ 00 Khai mạc đại hội:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu Chủ tọa
- Chủ tọa giới thiệu Thu ký Đại hội
- Chủ toạ giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Chủ toạ giới thiệu Ban kiểm phiếu (2 nhiệm vụ)
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
- Thông qua Qui chế Đại hội, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu
- Thông qua chương trình Đại hội

3 9 giờ 00+10 giờ 00 Các báo cáo, tờ trình:
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cồ tức năm 2019
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Cty
- Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS
- Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

5 10 giờ 00 + 10 giờ 10 Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:
6 10 giờ 10 + 10 giờ 50 Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của đại hội:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng hoạt động năm 
2020

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2019
- Phân phối lợi nhuận, chi trả cồ tức 2019
- Kế hoạch kinh doanh và chia cồ tức 2020
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2020
- Bồ sung ngành nghề kinh doanh
- Sửa đổi Điều lệ Công ty
- Sửa đồi Quy chế nội bộ về quản trị Cty
- Thù lao HĐQT và BKS

7 10 giờ 50 + 11 giờ Thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV.HĐQT 
Thành viên mới HĐQT ra mắt đại hội

8 11 giờ +11 giờ 30 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, kết thúc Đại hội.



VIPESCO

CÔNG TV CỎ PHÀN THUÓC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 — TP.HỒ Chí minh 

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752 
mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỒ Chí minh cấp

Tp. Hồ Chí minh, ngày 22 tháng 06 nă_ 2020

QUY CHÉ LÀM VỊỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐONG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được diễn ra theo 
đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc 
của Đại hội với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội
1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.

2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội
Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 01/06/2020 (do Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt Nam VSD lập để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đồng 
thường niên năm 2020) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham 
dự và biểu quyết tại Đại hội.

Sau đây quy ước gọi tắt cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham 
dự Đại hội thực tế đến dự Đại hội là cổ đông dự họp.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:
1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội
1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.

2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy 
định.

3. Không hút thuốc trong phòng Đại hội.

4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra 
Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền
1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công 

ty và theo quy định của pháp luật.
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2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải 
mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền 
(nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu đe đăng ký 
tham dự Đại hội.

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu 
quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho 
cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ 
đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản 
và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị 
như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

5. Tuân thủ sự điều hành cùa Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự 
trong Đại hội.

6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các 
phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để 
đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, 
trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia 
biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cồ đông phải thông báo vởi Ban tổ chức 
Đại hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì 
được xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia biểu 
quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Ban tổ chức Đại hội thành lập và Trưởng Ban 

Kiểm soát đưong nhiệm làm Trưởng ban. Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm:
a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy 

quyền (nếu có) cùa các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
c) Phát phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại 

diện theo ủy quyền của cổ đông;
d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách đại 

biểu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội
Chú tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội 

thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Chủ tọa:
a) Điều khiển đại hội theo đúng chưong trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua.
b) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự 

họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường 
họp sau đây:

(i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
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(ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho 
cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và họp pháp.

2. Thư ký:
a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những 

vấn đề đã được các cổ đông thông qua kế cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa 

* đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại 

hội trước khi bế mạc Đại hội;
d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.
3. Ban kiểm phiếu:
a) Thay mặt Ban tổ chức đọc Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử HĐQT và BKS 

để Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thống nhất cho áp dụng tại Đại hội;
b) Hướng dẫn công khai cho cố đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu 

quyết tại Đại hội;
c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biếu quyết, tổng họp và công bố kết quả biểu quyết 

của từng vấn đề;
Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành 

nhiệm vụ được giao.
Điều 8. Thể lệ biểu quyết
Thực hiện theo Thể lệ biểu quyết được Đại hội thống nhất thông qua trên cơ sở tôn 

trọng các quy định sau đây:
1. Mỗi cổ đông hoặc người được úy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự 

Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp đầy đủ phiếu biểu quyết theo từng nội 
dung cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: 
Họ tên cổ đông; Mã số KS; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết; Tổng số quyền biểu 
quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết, hoặc 
một cổ phần có số quyền biểu quyết là bội số của số cổ phần khi thực hiện bầu dồn phiếu) 
và các ô quyết định biểu quyết của cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết:
a. Đối với các nội dung: Thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại 

hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Nhân sự Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Biên 
bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội. cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết 
công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” 
hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

b. Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội 
dung đã nêu tại điểm a khoản 2 điều 8 trên đây) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua 
bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cố đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm 
phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức 
này.

3. Thông qua quyết định:
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a) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 51% tồng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

(i) Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội 
đồng Cổ đông giao trong năm 2019.

(ii) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 
năm 2020.

(iii) Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 
và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2019.

(iv) Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
(v) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
(vi) Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020.
(vii) Tờ trình ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.
(viii)TỜ  trình thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch ngân 

sách năm 2020.
(ix) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc
b) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

(i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
(ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
(iii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
(iv) Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

(v) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
(vi) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

(vii) Tổ chức lại, giải thể công ty;
c) Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 9. Hiệu lực thi hành
Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông và người đại diện theo ủy 

quyền tham dự Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triển khai để Đại hội thực 
hiện theo đúng Quy chế kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết nhất 
trí thông qua và có hiệu lực từ thời điểm công bố kết quả biểu quyết.

BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI
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THẺ LỆ BIỂU QUYÉT - KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 • • •

Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 01/06/2020 nhằm triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, và căn cứ vào đăng ký tham dự và uỷ quyền 
tham dự Đại hội của một số nhóm cồ đông, Ban Tổ chức Đại hội thấy rằng trong 529 cổ 
đông hiện nay của Công ty, có 2 nhóm cổ đông lớn (1 tồ chức; 1 nhó_ của 2 tồ chức và 4 
cá nhân; trong đỏ cổ đông Nhà nước uỷ quyền cho 3 cả nhân đại diện) đang nắm giữ 
86,503% vốn điều lệ của Công ty:

TT MSBQ MSKS TÊN cồ ĐỒNG SỐCP TỶ LỆ 
%/VĐL

526 Tập đoàn Hóa Chất Việt Na_ 12.475.008 51,000%
1 UN001 Bùi Thế Chuyễn 5.136.768 21,000%
2 UN002 Nguyễn Minh Việt Hung 3.669.120 15,000%
3 ƯN003 Nguyễn Thân 3.669.120 15,000%
4 UQ001 Lâm Thị Mai _ĐDƯQ 8.684.252 35,503%

282 Nguyễn Đức Thuấn 4.948.720 20,231%)
246 Lâ_ Thị mai 2.062.980 8,434%
325 Vũ Văn Hải 614.656 2,513%
323 Vũ Thị Hiên 614.656 2,513%
510 Cty CPĐT-XTTm Việt Na_ - Lefaso 228.424 0,934%
511 Cty CP Đầu tư Thải Bình 214.816 0,878%

CỘNG CÔ ĐÔNG LỚN 21.159.260 86,503%

CÁC CÔ ĐÔNG CÒN LẠI 3.301.532 13,497%

TỎNG CỘNG (529 cổ đông) 24.460.792 100,000%

Do vậy, nhằm giúp Chủ tọa, Thư ký và toàn thể Đại hội nắm bắt nhanh két quả 
biểu quyết có đạt đủ số % cồ phần cần thiết để thông qua các vấn đề tại Đại hội hay 
không, Ban Tổ chức đã chuẩn bị sẵn mẫu Thẻ biểu quyết có màu phân biệt dành cho các 
cổ đông lớn với quy ước như sau:

- Màu vàng, khổ A5, dành cho 3 đại diện cổ đông Nhà nước, được uỷ quyền đại 
diện sở hữu lần lượt là: ƯN001 (21%), UN002 (15%), UN003 (15%)

- Màu hồng, khổ A5, dành cho cồ đông sở hữu xấp xỉ 36% (cụ thể là cổ đông 
ƯQ001 đại diện cho Nhóm cổ đông kể trên, đại diện sở hữu 35,503%)

- Màu trắng, khổ A5, dành cho tất cả các cổ đông còn lại.



Từ Đại hội cổ đông năm 2013, Ban Tồ chức Đạị hội sử dụng mặt ngoài của 
Phiếu biểu quyết làm Thẻ biểu quyết (in khổ A5 dạng đứng, bàng đúng % Phiếu biểu 
quyết khổ A4), tức là Thè biếu quyết của mỗi cổ đông chính ĩà Phiêu biếu quyết được 

gập đôi.
Vì vậy, Chúng tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua Thế ìệ biếu 

quyết và kiểm phiếu tại Đại hội như sau:
í. Biểu quyết bàng Thẻ biểu quyết:
Khi biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm trước hết ở các cổ đông lớn (đã có màu 

nhận diện), nếu vượt quá tỷ lệ cần thiết, sẽ công bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua, tỷ lệ chính xác sẽ là phép trừ 100% cổ phần sở hữu của cố đông có mặt tại Đại 
hội trừ đi số biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến.

2. Đối với các biểu quyết quan trọng cần phải có Phiếu biểu quyết để lưu giữ:
vẫn tiến hành biểu quyết bàng Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết Ban Kiểm phiếu sẽ 

kiểm trước hết ở các cổ đông lớn (đã có màu nhận diện), nếu vượt quá tỷ lệ cần thiết, sẽ 
công bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu không đủ đa số cần thiết, 
Chủ tọa Đại hội sẽ cho chuyển sang vấn đề khác trong khi chờ kết quả kiểm chi tiết đếm 
thẻ của Ban Kiểm phiếu.

Song song đó, cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết 
đã được phát (_ặt bên trong của Thẻ biểu quyết).

Sau khi tất cả các vấn đề xin ý kiến bằng Phiếu được biểu quyết xong, Quý cổ 
đông cần kiểm tra lại để đảm bảo các vấn đề đã được đánh dấu đầy đủ trong Phiếu 
biểu quyết của mình, ký tên.

Quý Cổ đông vui lòng bỏ Phiếu biểu quyết vào Thùng phiếu sau phần biểu 
quyết cuối cùng thông qua Nghị quyết của Đại hội (Đỉều này cũng có nghĩa là Quý cổ 
đông nộp luôn cả Thẻ biểu quyết cho Ban Kiể_ phiêu).

Tỷ lệ chính xác biểu quyết cho từng vấn đề qua Phiếu biểu quyết sẽ được Ban 
Kiểm phiếu thực hiện ngay sau khi thu đủ phiếu, báo lại cho Thư ký Đại hội công bố vào 
cuối buổi Đại hội (hoặc kết quả sẽ được thế hiện trong Biên bản Đại hội được công bố 
trên website Công ty, công bố tại cẩng CBTT của Sở GDCK TP Hồ Chí minh và cẳng 
CBTT cùa ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc Đạỉ hội 
theo thủ tục chính thức thông bảo kêt quả Đại hội).

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:
Thực hiện theo Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiể_ soát nhiệ_ kỳ 

2019-2024.

BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG NẢM 2019.
•&
« - Năm 2019 là một năm kém khởi sắc. Dịch hại xuất hiện ít, giá nông sản của các cây 

trồng chính như lúa, tiêu, cà phê, điều, cao su giảm mạnh, lợi nhuận trong sản xuất 
không đáng kể nên người nông dân hạn chế đầu tư, nhiều nơi hoạt động sản xuất bị 
thu hẹp. Thị trường thuốc bảo vệ thực vật trầm lắng do nhu câu từ đồng ruộng thấp, 
các khách hàng chủ yếu bán hàng tôn, tuy nhiên lượng tiêu thụ không đáng kê, các 
công ty thuốc BVTV đêu có doanh sô bán hàng giảm tính từ đâu năm 2019.

- Nguồn cung ứng nguyên liệu nhập khẩu trong năm 2019 mức độ ồn định nhưng giá 
nguyên liệu vẫn còn cao và một số mặt hàng nguồn cung còn thiếu như nguyên liệu 
Dimethoate để sản xuất sản phẩm Vibam 5GR, Niclosamide sản xuất Viniclo 
700WP... là những sản phẩm chiếm doanh số và lợi nhuận cao của Công ty. Điều 
đó cũng kéo theo giá cả nguyên liệu đầu vào cao trong khi giá bán hâu như không 
tăng kịp (do giá nông sản thấp) làm ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận.

- về chính sách của ngành: Các sản phâm bị câm trước đó như Diazinon, Zinc 
phosphide... và các sản phẩm cấm trong đầu năm 2019 như Chlorpyrifos, Fipronil, 
Glyphosate có tác động trực tiếp giảm doanh sô và lợi nhuận vào giai đoạn cuôi 
năm 2019 do thời gian nhập hàng không kịp (Glyphosate chỉ được phép nhập trong 
2 tháng kể từ ngày văn bản ban hành).

- Ngoài ra, trong năm 2019, Công Ty TNHH Mostly Việt Nam Industries tiếp tục 
hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên Vipesco buộc phải trích dự phòng tài 
chính, điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận cùa Vipesco.

II. KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.

Với thực tế tình hình năm 2019 cực kỳ khó khăn như vừa nêu trên, cán bộ nhân 
viên Công ty đã tích cực chủ động tìm mọi giải pháp tiết giảm chi phí, cơ cấu lại lao 
động, duy trì sản xuất, ổn định đời sống người lao động; tập trung vào chính sách bán 
hàng linh hoạt, giữ vững khách hàng truyền thống, tăng cường mở rộng hệ thống phân 
phối, ..., nên kết quả kinh doanh cuối năm 2019 được cải thiện, tuy chưa đạt kế hoạch 
được giao.
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L Kết quả thực hiện các chỉ tiêm
- Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo hợp nhất

CHỈ TIÊU

I

NÃM 2018 ị
NÃM 2019 ị SO

KẾ HOẠCH 1 THỰC HIỆN ị 2018
GIÁ TRỊ : % ị

Vốn Điều lệ, đồng 244,607,920,000 ; 244,607,920,000 ; 244,607,920,000 ; 100.0% ; 100.0%

Vốn chủ sở hữu, đồng 341,761,814,625 ị 344,458,214,625 ị 324,627,566,325 ị 94.2% ị 95.0%

Tồng doanh thu, đồng 737,397,716,999 ị 700,000,000,000 ị 643,519,244,278 ị 91.9% ị 87.3%

Doanh thu thuần, đồng 697,376,326,051 ị 656,600,000,000 ị 609,066,271,244 Ị 92.8% : 87.3%

LN trước thuế, đồng 39,170,258,807 : 19,000,000,000 : 4,446,079,768 : 23.4% : 11.4%

LN sau thuế, đồng 30,057,042,959 : 14,700,000,000 • 1,633,512,452 : 11.1% ; 5.4%
Tỷ lệ LN trước thuế/
DThu

5.3% ị 2.7% ị 0.7% ị 25.5% ị 13.0%
1 *

Lãi cơ bản/ Cổ phiếu, : 
đồng 1,229 ; 601 : 67 ; 11.1% ; 5.4%

- Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản của Công ty mẹ:

NĂM 2019 :
CHỈ TIÊU NĂM 2018 KÉ HOẠCH

THỰC HIỆN ị “ Yo
!--------------ĩ— ------------ -I------------- ’ ZU1O

GIÁ TRỊ : % ị
Vốn Điều lệ, đồng 244,607,920,000 ị 244,607,920,000 Ị 244,607,920,000 ị 100.0% : 100.0%

Vốn chủ sở hữu, đồng 331,009,442,851 ị 328,671,073,182 ị 316,780,223,229 ỉ 96.4% ị 95.7%

Tổng doanh thu, đồng ỉ 680,452,618,823 : 610,000,000,000 ị 605,706,407,183 Ị 99.3% : 89.0%

Doanh thu thuần, đồng : 640,431,227,875 : 572,180,000,000 ; 571,253,434,149 : 99.8% : 89.2%

LN trước thuế, đồng 39,333,336,766 ị 18,000,000,000 ; 2,756,909,652 ; 15.3% ị 7.0%

LN sau thuế, đồng 32,497,642,210 ; 14,700,000,000 1,717,464,068 ; 11.7% ; 5.3%

Tỷ lệ LN trước 
thuế/DThu : 5.8% :

1
3.0% : 0.5% : 15.4% : 7.9%

< » 1
Lãi cơ bản/ Cổ phiếu, 
đồng 1,329 ; 601 ị 70 ị 11.7% ị 5.3%

i 1 »

2. Hoạt động kinh doanh & phát triển thương hiệu.
- Hệ thống phân phối:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện các biện pháp nhàm đẩy mạnh việc phát triển hệ 
thống phân phối:

4- Tăng cuờng các biện pháp quản lý bán hàng, các Trưởng khu vực được giao 
phụ trách chung toàn khu vực và quản lý trực tiếp khách hàng cấp 1, nhân 
viên bán hàng quảng bá quản lý khách hàng cấp 2. Mở rộng thêm cấp 1 tại 
các khu vực mà hệ thống phân phối hiện nay có dấu hiệu co gọn.

+ Các đại lý bán lẻ (cấp 2) tiếp tục được quan tâm và chăm sóc và mở rộng: đạt 
mức tăng 30% so với hiện nay. Tiến hành ký kết các thỏa thuận tiêu thụ sản 
phẩm với cấp 2.
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- Sản phẩm:
4- Đa dạng bộ sản phẩm đang có theo hướng khoanh vừng để tăng sản lượng.
4- Khai thác các sản phẩm có hoạt chất cũ cho một vài thị trường ngách.
4- Tiến hành các đàm phán hợp tác phân phôi sản phâm của các công ty đa quôc 

gia, tập đoàn nước ngoài như ICC, Rainbow, Bayer,...
4- Đẩy nhanh công tác đăng ký sản phẩm mới bằng cách phối hợp chặt chẽ hon 

với cục B VTV.
4- Vipesco đã và đang đi sâu nghiên cửu các sản phẩm bảo vệ, xử lý môi trường, 

phòng chống côn trùng.
- Chính sách bán hàng:

4- Xây dựng chính sách bán hàng nhằm kích thích khách hàng, giảm nhỏ sản 
lượng, chiết khấu, tầng khuyến mại nhằm hạn chế các hoạt động cạnh tranh 

* giá cùa hệ thống cấp 1, đảm bảo mọi thành phần khách hàng đều tham gia 
ùng hộ sản phẩm và trung thành với Công ty.

- 4- Tùy thời điểm, áp dụng chính sách kích câu, lông ghép các chính sách ngăn
hạn và trung hạn để đảm bảo doanh số bán.

4- Tập trung xây dựng đa dạng và linh hoạt các chương trình khuyên mại cho 
cấp 2. Bên cạnh đó tiêp tục mở rộng chương trình khuyên mại thẻ cào cho 
nông dân trên nhiêu sản phâm.

4- Tăng cường bán ra các mặt hàng còn tồn kho sắp bị cấm kinh doanh và sử 
dụng trong thời gian tới.

4- Duy trì và thúc đẩy xuất khẩu sang các nước Đài Loan, Myanmar, Cambodia.
- Hoạt động Marketing:

4- Xây dựng các clip chương trình về dịch bệnh cây trồng, bài viết phát trên 
mạng xã hội Zalo, Facebook.

4- Tập trung thực hiện diện rộng các điểm trình diễn- hội thảo đầu bờ giới thiệu 
hiệu quả của sản phẩm.

4- Tư vấn bán hàng tại đại lý bán lẻ.
4- Thường xuyên thăm hỏi khách hàng cấp 1, 2 nhàm thúc đẩy hoạt động bán 

sản phẩm
4- Thực hiện các chương trình tọa đàm và khuyến nông trên truyền hình của một 

số đài địa phương.
4- Tồ chức các sự kiện chuyên đề, tọa đàm trực tiếp với nông dân về sản phẩm ở 

các tình
4- Triển khai đưa ra thị trường 05 sản phẩm mới, trong đó có 03 sản phẩm hợp 

tác với đối tác nước ngoài.

3. Hoạt động tài chính.
Vipesco đã thực hiện công khai tài chính theo quy định, công bố rộng rãi theo đúng 
thời gian quy định của Công ty cổ phân.
Thường xuyên kiểm tra giám sát tài chính, xây dựng và kiềm soát tài chính nội bộ. 
Luôn kiểm soát rủi ro tài chính bằng cách kiềm soát các khoản phải thu, phải trả. 
Chỉ số nợ trên tổng nguồn vốn kinh doanh luôn duy trì ở mức 38%-42%, chỉ số nợ 
so với vốn chủ sở hữu luôn duy trì ở mức dưới 1.
Thường xuyên kiểm soát, trích lập các khoản dự phòng theo quy định để giảm thiểu 
tối đa rủi ro tài chính.
Đa dạng hoá các nguồn vốn vay để tìm kiếm nguồn vốn kinh doanh với chi phí sử 
dụng vốn thấp.



4o Hoạt động nghiên cứu và phát trỉến sản phẩm.
- Công tác nghiên cứu hóa, công nghệ sản xuất, định mức vật tư: tổng số mẫu thử 

nghiệm trong năm 2019 là 2.380 công thức; trong đó 387 công thức áp dụng vào 
sản xuất; nghiên cứu cải tiến 14 sản phẩm đang lưu hành theo hướng nâng cao chât 
lượng, giảm chi phí nguyên vật liệu trong giá thành sản phâm và đã áp dụng đưa 
vào sản xuất, trong đó có sản phẩm thuốc trừ chuột VIFARAT 0,005AB dạng viên 
nén thay thế cho sản phẩm FOKEBA bị cấm.

- Công tac phát triển sản phẩm mới: trước tình hình ngày càng nhiều sản phẩm thuốc 
bảo vệ thực vật có độ độc cao bị Nhà nước cấm lưu hành trên thị trường, công tác 
nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có độ độc thấp, thân thiện với môi trường được 
Công ty coi trọng và tập trung nhiều nguôn lực cho công tác này. Kêt quả trong năm 
2019 đã nghiên cứu hoàn thiện 16 công thức sản phâm mới, trong đó 05 sản phẩm 
đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký và đã được cấp phép khảo nghiệm.

- Ngoài ra còn nhiều biện pháp cải tiến kỹ thuật được áp dụng để nâng cao chất lượng 
sản phẩm, giảm giá thành, góp phần tăng tính cạnh tranh của sản phẩm công ty trên 
thị trường.

5. Công tác Quản trị - phát triển nguồn nhân lực.
Công ty Cồ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh Bộ luật Lao 

động của Nhà nước Việt Nam; xây dựng, triển khai và tô chức thực hiện Thỏa ước lao 
động tập thể đến toàn thể Người lao động của Công ty.

Công ty thực hiện đúng việc nộp và thanh toán đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã 
hội bắt buộc, tham gia Bảo hiểm tai nạn con người 24/24h cho tât cả người lao động, 
tồ chức khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh nghê nghiệp. Công ty thực hiện tôt 
công tác Bảo hộ lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân, thực hiện 
nghiêm các quy chế an toàn trong sản xuất.

Cuối năm 2019, Công ty thực hiện hoạt động tái câu trúc Công ty hướng đên mục 
tiêu:

- Thiết lập mô hình, cơ cấu tổ chức vận hành, chức năng nhiệm vụ chính của từng bộ 
phận, vị trí công tác, định biên lao động tại đơn vị. Tập trung cải tiến, nâng cao 
năng lực quản lý điêu hành tât cả các hoạt động từ nghiên cứu, sản xuât, kinh 
doanh, dịch vụ sau bán hàng và các công tác nghiệp vụ.

- Xây dựng Thang bảng lương mới của Công ty đáp ứng các yêu cầu vận hành sau 
giai đoạn sắp xếp Tái cấu trúc, tuân thủ theo Quy định của Chính phủ.

HI. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020
1. Tình hình chung 6 tháng đàu năm 2020.

Bước vào năm 2020 ngành nông nghiệp đã gặp rất nhiều những khó khăn thách 
thức, ngành thuốc BVTV bị ảnh hường mạnh do các nguyên nhân sau:

- Tại ba vùng gồm Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng, khu vực Nam 
Trung Bộ năm nay chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn hán và xâm nhập mặn. 
mưa đá bất thường.

- Ngoài tác động của thời tiết, toàn xã hội bị tác động mạnh bởi dịch bệnh Covid 19. 
Các hoạt động nói chung bị ảnh hưởng và xáo trộn, ngưng trệ trong khoảng từ đầu 
tháng 2, đặc biệt là thời gian áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/TTCP từ đầu 
tháng 4 để chống dịch. Các hoạt động tiếp xúc bán hàng và quảng bá hỗ trợ kinh 
doanh không thực hiện do các quy định cấm tụ tập đông người, hạn chế đi lại và 
tiếp xúc nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh.

A



- Nhiều mặt hàng nông sản không thể xuất khẩu được dẫn đến giá nông sản xuống 
thấp, gây ùn ứ, nông dân chấp nhận thua lỗ, bỏ mặc.

- Bên cạnh đó việc nhập khẩu nguyên liệu, cũng như xuất khẩu của công ty cũng bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng, do các quốc gia chú động đóng cửa khâu và hạn chê giao 
thương nhằm chống đại dịch.

- Với những tác động bất lợi trên nên việc kinh doanh thuốc BVTV trong 6 tháng đầu 
năm 2020 là hết sức khó khăn, nhu câu giảm sút nghiêm trọng. Các công ty và đại 
lý chù yếu là bán hàng tồn kho và bắt buộc hỗ trợ kéo dài thời gian nợ cho người 
nông dân.

- Nhằm chủ động đối phó với dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong những 
tháng đầu năm. Công ty đã khẩn trương phối họp đăng ký sản phẩm và chỉ đạo 
Trung tâm Nghiên cứu tiến hành nghiên cứu công thức đê kịp thời đưa ra thị trường 
sản phẩm Gel rửa tay khô kháng khuẩn Vipl, dung dịch kháng khuẩn Vipcare. 
Ngay sau khi phiếu công bố sản phẩm của Công ty được Sở Y tế thành phố Hồ Chí

V. Minh Cấp số công bố vào tháng 2/2020, Công ty đã tiến hành sản xuất và cung cấp 
ra thị trường sản phẩm Vipl, Vipcare với các chủng loại chai 80ml, 100ml, 250ml, 
450ml, can 1,5 lít, can 4,5 lít. Tổng sản lượng đến nay đạt 55 tấn các loại, doanh số 
khoảng 5 tỷ đồng.

2. Nhận định những tháng còn lại 2020.
- Đến nay (tháng 6) nhiều vùng vẫn tiếp tục bị nắng nóng với nền nhiệt độ cao, mưa 

xuất hiện ít. Điều này dễ ảnh hưởng đến diện tích gieo sạ vụ 3 (vụ Thu Đông) giảm 
tại ĐBSCL, do sợ mùa lũ về gây thiệt hại. Bên cạnh đỏ thời tiết được dựa báo nắng 
nóng vào mùa hè dễ bị thiếu hụt nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh 
Bắc Miền Trung và nhiều tỉnh ở Phía Bắc

- Cạnh đó đại dịch toàn cầu Covid 19 vẫn còn phức tạp và kéo dài ở nhiều nơi trên 
thế giới, các hoạt động sản xuất, giao thương đi lại bị ảnh hưởng lớn, nhu cầu suy 
giảm, ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản như cà phê, tiêu, cây ăn trái và rau 
màu dẫn đến tình trạng giá nông sản xuống thấp, người nông dân giảm đầu tư cho 
sản xuất nông nghiệp.

- Thị trường thuốc bảo vệ thực vật được đánh giá gặp nhiều thách thức từ những 
nguyên nhân trên. Ngoài ra các yếu tố đầu vào như nguyên liệu nhập khẩu cũng có 
những biến động từ việc giảm sản xuất của các nhà máy trên thế giới và giá đô la 
biến động, công tác thu nợ từ người nông dân cùa hệ thống đại lý cũng chậm lại, 
tính thanh khoản trong hệ thống thấp cần sự hỗ trợ nới rộng thời gian công nợ của 
các đơn vị kinh doanh.

- Các hoạt động thị trường hỗ trợ tạo lực kéo từ người nồng dân như các hoạt động 
hội thảo, tọa đàm... cũng hạn chế phần nào do các quy định cấp phép của nhiều địa 
phương trong bối cảnh còn phải cảnh giác cao với đại dịch Covid 19, vừa thực hiện 
sản xuất kinh doanh vừa nâng cao ý thức chông dịch.

- Sản phẩm Vifosat 480 SL bị cấm kinh doanh trong năm 2020 cũng ảnh hưởng làm 
giảm mạnh đến sản lượng (700.000 lít) và doanh số năm 2020 (50 tỷ) trong khi 
đăng ký sản phẩm thay thế dự kiến đến tháng 8 mới được cấp phép.

- Trong năm 2020,- Công Ty TNHH Mosíly Việt Nam Industries hoạt động kinh 
doanh dự báo kết quả còn thấp nên Vipesco buộc phải trích dự phòng tài chính, điều 
này ảnh hưởng đến lợi nhuận của Vipesco.

Với những điều kiện bất lợi trên, dự báo năm 2020 Vipesco phải đối diện với 
nhiều khó khăn gây bất lợi trong việc kinh doanh.



Đơn vị tỉnh: Triệu đồng
3. Ke hoạch năm 2020

NỘIDUNG
THựCHIỆN 
NẰM20Í9

KẺ HOẠCH 
NẴM 2020

KHẢ NẢN G 
THựCHIỆN 
NẰM 2020

% KN TH 
2020/ 

KH2020
DOANH SỐ 605.706 630.000 550.000 87,30

LỢI NHUẬN 2.757 26.937 9.000 33,41

% LN/DS 0,46 4,28 __________ 1,64

■ Dự kiến chia cổ tức: 9°/o/ vốn Điều lệ.
Để linh hoạt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng 
Cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ 
tức 2020 cho phù họp thực tế.
4. Hoạt động kinh doanh & phát triển thương hiệu.

- Sản phẩm:
+ Công tác đăng ký sản phẩm mới được chú trọng bằng cách tích cực liên hệ 

các đối tác để tìm kiếm sản phẩm và cung cấp hồ sơ đăng ký, bên cạnh với 
việc phối họp chặt chẽ hơn với cục BVTV.

4- Tăng cường đăng ký các sản phẩm gia dụng xử lý côn trùng, môi trường tại 
Cục Quản Lý môi trường- Bộ Y tế.

4- Thực hiện các hoạt động ra mắt 04 sản phẩm thuốc trừ bệnh mới IC Top 
28.1SC, Smart Pro 250SC, Wifi LOEW, Lessick 38WG và 01 sản,phẩm thuốc 
trừ cỏ Glunate 150SL (thay thế paraquat đã bị cấm) và 01 sản phẩm thuốc trừ 
sâu Masterole 240 sc

- Chính sách bán hàng:
4* Giữ được lợi nhuận cho khách hàng đề tạo tâm lý và lợi thế kinh doanh trong 

bối cảnh thị trường giảm sút là một ưu tiên đối với chính sách kinh doanh của 
năm 2020. Trên cơ sở phát triển hệ thống phân phối, chiết khấu và khuyến 
mãi được phân bổ đúng đối tượng.

4- Tiếp tục các chính sách chiết khấu doanh số tháng, quý và tặng thưởng 
khuyến khích đại lý cấp 1 khi đạt doanh số bán hàng vụ.

4- Ngoài ra tùy từng thời điểm của thị trường áp dụng chính sách kích cầu ngắn 
hạn nhằm đẩy mạnh doanh số và thu tiền

4- Thực hiện chương trình khuyến mại đối với khách hàng bán trực tiếp cho 
người sử dụng, bằng hình thức Thẻ tích điểm trên mỗi thùng sản phẩm nhằm 
mục đích kích thích người bán, đảm bảo quyền lợi trong kinh doanh đối với 
nhóm khách hàng này.

- Hoạt động Marketing:
4- Tập trung vào các hoạt động: Tặng thuốc mẫu dùng thử, trình diễn, hội thảo 

đầu bờ, tư vấn bán hàng...
4- Tùy theo địa phương, tình hình dịch Covid 19, tiến hành thực hiện các 

chương trình hội thảo bán hàng, hội thảo kỹ thuật chuyên đê.
4- Thực hiện các hoạt động quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Hoạt động tài chính



- Bên cạnh việc thúc đẩy bán hàng, công tác quản lý công nợ luôn được ưu tiên hàng 
đầu, tích cực thu hồi, giải quyết các khoản nợ khó đòi.

- Đẩy mạnh công tác quản lý tài chính, xây dựng hệ thông kiêm soát tài chính chặt 
chẽ, kiểm soát chi tiêu theo bộ phận quản lý.

- Kiểm soát các khoản đầu tư, mua sắm tài sản.
- Đẩy mạnh tìm kiếm nguồn vốn ồn định lâu dài, chi phí sử dụng vốn thấp.

6. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
- Hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh cùa Công ty

4- Đáp ứng kịp thời định mức vật tư cho sản xuât, đảm bảo được chât lượng 
nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra trong toàn Công ty.

4- Thực hiện kịp thời các thử nghiệm vê hiệu lực sinh học của sản phâm đê phục 
vụ cho việc đăng ký sản phẩm mới và đáp ứng yêu câu kinh doanh của Công 
ty*.

4- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký chỉ định phòng thử nghiệm đê được Cục BVTV chỉ 
định thử nghiệm trong lĩnh vực thuốc BVTV.

- Hoạt động cải tiến sản phẩm
4- Tập trung cải tiến 02 sản phẩm gia dụng Termosant lose, Viper 50EC theo 

hướng nâng cao chất lượng sản phẩm đề cạnh tranh với các sản phẩm trên thị 
trường.

4- Tiếp tục cải tiến thuốc trừ chuột Vifarat 0.005%AB bả dạng mới để đưa ra sử 
dụng phù hợp trên đông ruộng.

4- Tiếp tục cải tiến thay đồi phụ gia trong các sản phẩm thuốc BVTV để nâng 
cao chất lượng và giảm chi phí nguyên vật liệu trong sản phẩm.

- Hoạt động phát triển sản phẩm mới
4- Tập trung hoàn thiện công thức, thử hiệu lực sinh học, hoàn thiện tài liệu kỹ 

thuật để đăng ký bộ sản phẩm diệt khuẩn và côn trùng trong gia dụng và y tế.
4- Phát triền các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật mới : Clofentezine 20SC, 

Bifenazate 43sc, Etoxazole + Abamectin 200SC, Spirodiclofen 30SC, 
Lufenuron 50EC.

7. Công tác Quản trị - Phát triển nguồn nhân lực.
- Chính sách nhân sự: Công ty tiếp tục hoạt động tái câu trúc, săp xêp và vận hành hệ 

thống nhân sự mới, nỗ lực xây dựng và điều chỉnh các chính sách nhân sự và quản 
trị nguồn nhân lực mới nhằm củng cố, phát triển cả về chất và lượng nguồn lao 
động cho Công ty để đạt mục tiêu tăng trưởng hàng năm.
Chính sách tuyển dụng và chính sách đào tạo: Chú trọng công tác đào tạo, đặc biệt 
là đào tạo nội bộ, xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và Công ty. 
Xây dựng kế hoạch đào tạo rõ ràng, gắn với chiến lược kinh doanh của Công ty

- Chính sách đãi ngộ: Công ty đưa vào áp dụng hệ thông thang bảng lương, thưởng 
mới sau tái cấu trúc với chế độ phúc lợi, đãi ngộ cho cán bộ nhân viên phù hợp, đảm 
bảo tính linh hoạt, công bằng, tương xứng mức độ cống hiến và cạnh tranh trên thị 
trường lao động.

- Môi trường làm việc: Cán bộ nhân viên được làm việc trong môi trường hoà đông, 
dân chủ, thân thiện. Công ty luôn tạo sự đồng tâm thống nhất nhằm hướng đến mục 
tiêu phát triển chung của Công ty với niềm tin và lòng tự hào.

- Chính sách thăng tiến: Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên 
phát triền sự nghiệp thông qua công tác quy hoạch cán bộ, đánh giá hiệu quả công 
việc, đào tạo, nâng cao động lực thúc đây phát triên sự nghiệp và thăng tiên.
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8. Hoạt động đầu tư o

- Dự ản thuê đất tại KCN Đức Hòa 1 - Long An'. đã hoàn tất thủ tục thuê đất với 
tồng mức đầu tư: 79.564 triệu đồng. Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất ngày 08/01/2020.

- Dự án Nhà máy sang chai, gia cồng và đóng gói thuốc BVTVtại KCNDức Hòa 
1-Long An\ Các hồ sơ pháp lý liên quan đên dự án cơ bản đã hoàn tât: đã được câp 
giấy phép thành lập Chi nhánh tại Long An, con dấu hoạt động Chi nhánh, công văn 
chấp thuận về công nghệ của Sở Khoa học Công nghệ, quyết định phê duyệt Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất.
Những công việc dự kiến thực hiện tiếp theo:
- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy sang chiêt, gia công, đóng gói 

thuốc Bảo vệ thực vật giai đoạn 1, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm tại Khu công 
nghiệp Đức Hòa 1 - Long An trình phê duyệt. Trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo 
Nghiên cứu khả thi Dự án.

- Sau khi Báo cáo được phê duyệt tiến hành thù tục xin cấp phép xây dựng Nhà 
máy. Khi có giấy phép xây dựng Công ty triền khai xây dựng Nhà máy tại địa điểm 
nêu trên đáp ứng các yêu câu đê ôn định sản xuât, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp 
ứng các yêu cầu về môi trường, PCCC, an toàn lao động và có tính hiện đại, áp dụng 
được các công nghệ mới.
Đề xuất các hạng mục cần bổ sung đầu tư trong năm 2020.

4- Đầu tư 05 xe tải 1,8 tấn: Cho Phòng kinh doanh và phát triển thương hiệu của 
Công ty nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động phân phối sản phẩm cho thị trường. 
Tồng mức đầu tư dự kiến: 4,5 tỷ đồng.

4- Hệ thống 02 bồn chứa dầu DO và dầu KO: phục vụ nhu cầu sản xuất và công 
tác an toàn chữa cháy tại Nhà máy Bình Dương. Do hiện các nguyên/nhiên 
liệu này còn chứa trong phuy 200 lít được lưu giữ trong kho nên: gây mất an 
toàn Phòng cháy chữa cháy và giảm năng suất lao động. Tổng mức đầu tư dự 
kiến: 800 triệu đồng.

ỎNG GIÁM ĐỐC

cổ PHẨN 
I THUỐC SÀTTRÙNG

n Thân

ỹ/ CỒNG TY
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VIPESCO

CÔNG TY CỐ PHÀN THƯÓC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa kao - Quận 1 - TP.HỒ Chí Minh 
ĐT: (08) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (08) 38 230 752 
Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỒ Chí Minh cấp

Tp. Hồ Chỉ minh, ngày 22 tháng 06 nă_ 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 ĐẲ KIỂM TOÁN

Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2019 trình bày sau đây là bản tóm lược với các 
số liệu chủ yếu. toàn văn BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được CBTT từ 
ngày 18/05/2020 trên website của Công ty. Cồng thông tin điện tử của HOSE và Công 
Thông tin điện tử của ủy ban Chứng khoán Nhà nước"

Đơn vị tỉnh: Đồng
I. CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH:

Stt Chỉ tiêu BCTC riêng 
Năm 2019

BCTC họp nhất 
Năm 2019

TÀI SẢN 521.110.346.017 531.282.377.990

A TÀI SẢN NGẮN HẠN 368.527.661.542 398.097.631.245

I Tiền và các khoản tương đương tiền 50.857.333.987 56.883.060.737

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 30.000.000.000 30.000.000.000

III Các khoản phải thu ngắn hạn 148.122.257.030 159.753.036.679

IV Hàng tồn kho 122.414.791.605 134.288.613.671

V Tài sản ngắn hạn khác 17.133.278.920 17.172.920.158

B TÀI SẢN DÀI HẠN 152.582.684.475 133.184.746.745

ỉ Các khoản phải thu dài hạn 207.200.000 214.200.000

II Tài sản cố định 40.583.783.209 40.843.743.717

III Tài sản dở dang dài hạn 73.968.588.435 73.968.588.435

IV Đầu tư tài chính dài hạn 36.275.617.489 16.602.335.910

V Tài sản dài hạn khác 1.547.495.342 1.555.878.683

NGUỒN VỐN 521.110.346.017 531.282.377.990

A NỢ PHẢI TRẢ 204.330.122.788 206.654.811.665

I Nợ ngắn hạn 204.302.730.788 205.037.760.155

II Nợ dài hạn 27.392.000 1.617.051.510
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Stt Chỉ tiêiỉ BCTC riêng 
Năm 2019

BCTC họp nhất 
Năm 2019

B VÓN CHỦ SỞ HỮU 316.780.223.229 324.627.566.325

I vốn chủ sở hữu 316.650.360.892 324.497.703.988

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 129.862.337 129.862.337

1 II. CÁC CHỈ TIÊU KỂT QUẢ KINH DOANH
Đơn vị tính: Đồng

Stt Chỉ tiêu BCTC Riêng 
Năm 2019

BCTC Họp nhất 
Năm 2019

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 605.706.407.183 643.519.244.278

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 34.452.973.034 34.452.973.034

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung câp 
dịch vụ 571.253.434.149 609.066.271.244

4. Giá vắn hàng bán 420.146.598.199 445.399.803.461

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 151.106.835.950 163.666.467.783

6. Doanh thu hoạt động tài chính 8.466.538.094 5.931.126.893

7. Chi phí tài chính 12.777.616.804 9.000.228.024

Trong đó: Chỉ phí ỉãi vay 3.200.766.039 3.200.766.039

8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, 
liên kết

- (3.847.102.41-3)

9. Chi phí bán hàng 83.375.956.937 84.334.533.272

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 61.909.446.212 69.203.464.557

11. Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 1.510.354.091 3.212.266.410

12. Thu nhập khác 1.424.682.012 1.429.626.840

13. Chi phí khác 178.126.451 195.813.482

14. Lọi nhuận khác 1.246.555.561 1.233.813.358

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2.756.909.652 4.446.079.768

162
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành 476.502.622 1.489.637.721

17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 
lại

562.942.962 1.322.929.595

18. Lại nhuận sau thuê thu nhập doanh 
nghiệp 1.717.464.068 1.633.512.452

19. Lọi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - 706.050.452

20.
Lợi nhuận sau thuế của cồ đông không 
kiểm soát - 927.462.005
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IIL MỘT SÓ CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

Chỉ tiêu Đvt BCTC riêng 
Năm 2019

BCTC hợp nhất 
Năm 2019

1./ Cơ cấu vốn

Hệ số nợ/Tồng tài sản Lần 0,39 0,39

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu Lần 0,65 0,64

2./ Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,80 1,94

Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,20 1,29

3./ Năng lực hoạt động

Vòng quay tồn kho Lần 3,25 3,20

4./ Tỷ suất sinh lời

Tỷ lệ Lợi nhuận ST/ Doanh thu thuần % 0,30% 0,27%

Tỷ lệ Lợi nhuận ST/ vốn chủ sở hữu % 0,54% 0,50%

Tỷ lệ Lợi nhuận ST/ Tổng tài sản % 0,33% 0,31%

Tỷ lệ Lợi nhận từ HĐKD/ DT thuần % 0,26% 0,53%

Lãi cơ bản trên cồ phiếu Đồng 70,21 66,78

Trân trọng.
TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH k

rạ/3ỘNQTYN
sf cổ PHẨN 
J THUỐC SẮT TRỪNG LJ 
(À VIỆT NÁMÁ/k

Xuân Băc
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VfPESCO

CÔNG TY CỎ PHẲN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
ỉ 02 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.HỒ Chỉ mình

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỒ Chí minh cấp

Tp. Hồ Chí minh, ngày 22 thảng 05 nă_ 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NÃM 2020 • • •

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NẰM 2019
1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Báo cảo tài chỉnh 
riêng

Báo cáo tài chỉnh 
họp nhất

Vốn Điều lệ 244,607,920,000 244,607,920,000

Tổng doanh thu 605,706,407,183 643,519,244,278

Lợi nhuận trước thuế 2,756,909,652 4,446,079,768

Lợi nhuận sau thuế 1,717,464,068 1,633,512,452

Lãi cơ bản/cổ phiếu 70 67

2. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019
- Năm 2019 là một năm kém khởi sắc. Dịch hại xuất hiện ít, giá nông sản 

của các cây trồng chính giảm mạnh, lợi nhuận trong sản xuất không đáng 
kể nên người nông dân hạn chế đầu tư, nhiều nơi hoạt động sản xuất bị 
thu hẹp. Thị trường thuốc bảo vệ thực vật trầm lắng do nhu cầu từ đồng 
ruộng thấp, các khách hàng chủ yếu bán hàng tồn, tuy nhiên lượng tiêu 
thụ không đáng kể, các công ty thuốc BVTV đều có doanh số bán hàng 
giảm tính từ đầu năm 2019.

- Nguồn cung ứng nguyên liệu nhập khẩu trong năm 2019 mức độ ổn định 
nhưng giá nguyên liệu vẫn còn cao và một số mặt hàng nguồn cung còn 
thiếu như nguyên liệu Dimethoate để sản xuất sản phẩm Vibam 5GR, 
Niclosamide sản xuất Viniclo 700WP... là những sản phẩm chiếm doanh 
số và lợi nhuận cao của Công ty. Điều đó cũng kéo theo giá cả nguyên 
liệu đầu vào cao trong khi giá bán hầu như không tăng kịp (do giá nông 
sản thấp) làm ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận.

- về chính sách của ngành: Các sản phẩm bị cấm trước đó và trong năm 
2019 có tác động trực tiếp giảm doanh số và lợi nhuận của Công ty.

- Ngoài ra, trong năm 2019, Công Tỹ TNHH Mosíly Việt Nam Industries 
tiếp tục hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên Vipesco buộc phải trích 
dự phòng tài chính, điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận của Vipesco.
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II. CỐNG TẤC QUẤN LÝ CỦA HĐỌT
Trong năm 2019 Hội đồng Quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy 

định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyêt 
của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, bám sát định hướng chiên lược và căn cứ 
vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời, đồng 
bộ, thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị theo qui định của pháp luật. Một số 
việc công việc chính:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp, thực hiện 2 lần lấy ý 

kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 26 Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo 
các hoạt động quản lý, tồ chức và sản xuất-kinh doanh của Công ty.

- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư-xây dựng 

năm và kế hoạch từng quý của Công ty
- Chấp thuận chủ trương thoái vốn tại MVI.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét BC tài chính bán niên và kiểm toán 

BC tài chính năm 2019 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019.

- Quyết định đầu tư dự án “Nhà máy sang chiết, gia công và đóng gói thuốc 
bảo vệ thực vật giai đoạn 1, công suất 9.500 tân sản phâm/năm” tại KCN 
Đức Hòa 1, Long An.

- Bổ nhiệm lại trưởng phòng NS-HC.
- Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh 1.
- Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sản xuất theo hướng họp lý, nâng cao năng 

lực để đáp ứng các yêu cầu về môi trường và nhu cầu của thị trường.
- Duy trì hoạt động kiểm soát chi phí, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật - đảm 

bảo chất lượng - tăng năng suất, giảm giá thành để nâng cao năng lực 
cạnh tranh và bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

- Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới, hoạt động họp tác với 
bên ngoài trong việc phát triển các chế phẩm gốc thực vật, vi sinh.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư, sửa chữa.
- Chú trọng kiểm soát mọi chi phí đầu, chi phí bán hàng bao gồm chi phí 

quảng bá, phát triển thương hiệu đảm bảo tiết kiệm, tăng hiệu quả trong 
sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên động viên khuyến khích khả năng sáng tạo và tinh thần 
đoàn kết, gắn bó của toàn thể nhân viên vì sự ổn định và phát triển của 
công ty.
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ĨII. QUAN HỆ VỚĨ CÓ ĐỔNG
1. Thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến cổ đông :

- Liên hệ vói Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để cập 
nhật các biến động về sở hữu, thay đổi về thông tin của cổ đông, chốt 
danh sách cổ đông...

- In, cấp đồi cồ phiếu mới cho các cồ đông chưa thực hiện lưu ký cổ 
phiếu VPS tại các tổ chức thành viên lưu ký.

2. Thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị, công bố thông tin theo quy định 
của ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hô 
Chí Minh:
- Báo cáo định kỳ, bất thường, 24 giờ... theo quy định đến ủy Ban 

Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Công bố trên website của Công ty các thông tin theo đúng quy định 

(Thông báo chốt danh sách cồ đông, thông báo tổ chức Đại hội, tài liệu 
Đại hội, kết quả Đại hội, thông tin khác cần công bố, báo cáo tài chính 
quý, bán niên, năm,...)

IV. BẤO CẤO VỀ VIỆC BÓ NHIỆM LẠI TỔNG GIẤM ĐỐC CỔNG TY
Ngày 27/04/2020 HĐQT đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-TST-HĐQT bổ 
nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty đôi với ông Nguyên Thân. 
Thời hạn bổ nhiệm theo qui định tại Điều lệ Công ty.

V. NHẬN XÉT CHUNG
Hội đồng Quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cố 

đông năm 2019. Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đúng thẩm quyền, 
kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế trong từng giai đoạn, tập trung các trọng điểm 
và giao Ban Điều Hành triển khai thực hiện, có biện pháp kiên quyết thúc đẩy 
hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua những giai đoạn khó khăn trước mắt 
hiện nay.

Hội đồng Quản trị xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã tín nhiệm đầu tư 
vào Công ty, cám ơn quí khách hàng, đối tác đã đồng hành và hỗ trợ, cảm ơn 
toàn thể nhân viên công ty đã nhiệt tình đóng góp cho sự phát triển của Công ty./.

TM.HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

THUỐC SÁT TRUNG
cổ PHẨN

n Xuân Bắc
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CÔNG TY CỎ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
i 102 Nguyễn Đĩnh Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.HỒ Chí Minh

Ị)ị: (028) 38 224 364-38 295 730; FAN: (028) 38 230 752 
Mã s° DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỒ Chí Minh cấp______

TP.HỒ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020
o co PHAN \%\\
o THUỐC SÁT TRÙNG LII
V\VIỆT NAM/O

BáO CáO CủA BAN KIềM SOáT A 
rRixỉiDẠÌ HộI ĐòNG Cổ ĐÔNG THƯờNG NIêN NăM 2020

- C:n cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc HPi Nước CPng HRa Xã HPi ChT
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- C:n cứ Đicu lệ Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam;
- Bho cho tài chính n:m 2019 đã được kiểm tohn bởi Công ty TNHH hãng kiểm 

tohn AASC.
Thay mặt cho Ban kiểm soht (BKS), tôi xin bho cho trước Đại hPi Đồng cồ đông kết 
quả hoạt đPng n:m 2019 như sau:
I. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soht Công ty ce phần thuốc sht trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2019 -2024 
có 03 thành vi\n. C:n cứ quycn hạn và trhch nhiệm cTa Ban kiểm soht theo quy định 
cTa Luật Doanh nghiệp và Đicu lệ Công ty ce phần thuốc sht trùng Việt Nam; theo kế 
hoạch kiểm tra, gihm sht và nhiệm vụ đã được phân công cho từng thành vi\n, Ban 
kiểm soht đã triển khai thực hiện chc nPi dung công việc chT yếu sau đây:

- Gihm sht tình hình hoạt đPng và tài chính cTa Công ty; việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết cTa Đại HPi đồng cồ đông n:m 2019;

- Tham dự chc cuPc họp HĐQT, trực tiếp tham gia ý kiến và chc kiến nghị với 
HPi đồng quản trị, Ban đicu hành Công ty vc chc vấn đc li\n quan đến hoạt 
đPng sản xuất kinh doanh cTa Công ty và quycn lợi cTa ce đông;

- Thẩm tra chc bho cho tài chính quý, bho cho bhn ni\n và bho cho tài chính n:m; 
Gihm sht việc chấp hành chế đP kế tohn nhằm đhnh gih tính trung thực và họp 
lý cTa chc số liệu kế tohn cũng như gihm sht việc tuân thT chc quy định Phhp 
luật, đicu lệ và chc quy chế cTa Công ty đã ban hành.

H. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo 
tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

Qua quh trình gihm sht chc hoạt đPng sản xuất kinh doanh cTa Công ty và việc 
thẩm định chc Bho cho tài chính quý, bhn ni\n và bho cho tài chính họp nhất n:m 
2019, Ban kiểm soht thống nhất đhnh gih như sau:

1. về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
Trong n:m 2019, sản xuất kinh doanh cTa Công ty ce phần thuốc sht trùng Việt 

Nam vẫn tiếp tục khó kh:n. Đicu kiện th‒i tiết bất lợi, gih nông sản giảm sâu dẫn đến 
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nhu cầu sử dụng thuốc BVTV cTa Nông dân giảm tr\n toàn thị trư‒ng, b\n cạnh đó 
gih nguy\n liệu đầu vào t:ng cao và mPt số sản phẩm có doanh số lớn lại thiếu nguồn 
nhập nguy\n liệu để sản xuất n\n đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch t:ng trưởng, 
doanh thu và lợi nhuận cTa Công ty trong n:m 2019.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.
Ban kiểm soht đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Bho cho tài chính ri\ng và 

Bho cho tài chính họp nhất cTa Công ty ce phần thuốc sht trùng Việt Nam n:m 2019 
được kiểm tohn bởi Công ty TNHH hãng kiểm tohn AASC, là đơn vị đã được ƯBCK 
Nhà Nước chấp thuận là te chức kiểm tohn đPc lập được kiểm tohn cho đơn vị có lợi 
ích công chúng thuPc lĩnh vực chứng khohn n:m 2019.

Bho cho tài chính n:m 2019 đã phản hnh trung thực và họp lý tr\n chc khí a 
cạnh trọng yếu tình hình tài chính cTa Công ty tại ngày 31 thhng 12 n:m 2019, kết quả 
hoạt đPng kinh doanh và luu chuyển ticn tệ họp nhất trong n:m tài chính kết thúc 
cùng ngày.

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
Một số chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính:

Nội dung

Đon 
vị 

tính

Kết quả các chỉ tiêu 
năm 2019

Báo cáo tài chính 
riêng

Báo cáo tài chính 
hợp nhất.

1. Doanh thu thuần bhn hàng và cung cấp DV Đồng 571.253.434.149 609.066.271.244

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 1.717.464.068 1.633.512.452

3. Tỷ suất LN sau thuế/ doanh thu thuần (ROS) % 0.30 0.27

4. Tỷ suất LN sau thuế/ vốn chT sở hữu (ROE) % 0.54 0.50

5. Tỷ suất LN sau thuế/ teng tài sản (ROA) % 0.33 0.31

6. Thu nhập tr\n mỗi cồ phiếu (EPS). Đồng 70.21 66.78

( Trích báo cảo tài chỉnh riêng và hợp nhất 2019 đã được kiểm toán)

3. Hoạt động Tài chính và việc thực hiện chế độ kiểm toán.
Công ty hp dụng Chế đP Ke tohn doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cTa BP tài chính và Thông tư số 53/2016/TT- 
BTC ngày 21/03/2016 cTa BP Tài chính vc việc sửa đei, be sung mPt số đicu cTa 
Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Trong công thc quản lý và đicu hành hoạt đPng kinh doanh n:m 2019, Công ty 
đã tuân thú chc y\u cầu cTa chuẩn mực kế tohn, chế đP kế tohn cũng như chc quy định 
quản lý tài chính, kế tohn và thuế hiện hành trong việc tồ chức công thc tài chính và 
thực hiện hạch tohn kế tohn. Te chức thực hiện kiểm k\ ticn mặt tồn quỹ, hàng hóa, 
vật tư, thành phẩm tồn kho và tài sản cố định,., theo quy định, số liệu tr\n bi\n bản 



kiểm k\ phù hợp với se shch kế tohn đã hạch tohn. Chc bho cho tài chính trong n:m 
2019 đã được lập chính xhc và đúng th‒i hạn theo quy định.

Công ty luôn kiểm soht chc chỉ số vc hệ số nợ, hệ số thanh tohn, hệ số vRng 
quay hàng tồn kho. Trong n:m 2019 đã thực hiện việc trích lập dự phRng tài chính 
theo quy định cho hoạt đPng kinh doanh tại Công ty TNHH Mostly Việt Nam 
Industries (MVI) và Công ty TNHH Thương mại Nông Phht, việc phải trích lập dự 
phRng tài chính chc khoản lỗ cTa Công ty TNHH Mostly Việt Nam Industries và 
khoản phải thu khó đRi với tỉ lệ 100% từ Công ty TNHH TM Nông Phht đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến Bho cho tài chính Họp nhất n:m 2019 cTa Công ty.

III. Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành.
1. Hội Đồng Quản Trị Công ty:

HPi đồng quản trị gồm 05 thành vi\n đã thực hiện đúng chức n:ng, nhiệm vụ, 
đicu hành tập trung vào mục ti\u, nghị quyết cTa Đại hPi đồng ce đông, tuân thT đúng 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khohn, Đicu lệ cTa Công ty và chc quy định khhc cTa 
Phhp luật hiện hành. Bhm sht định hướng chiến lược và c:n cứ vào tình hình thực tế 
đã đưa ra những quyết định, chc chỉ đạo vc quản trị mPt chch chính xhc, kịp th‒i.

Trong n:m 2019, HPi đồng quản trị đã te chức 04 cuPc họp định kỳ và nhicu 
cuPc họp bất thư‒ng khhc, kịp th‒i đưa ra chc Nghị quyết và Quyết định cho Công thc 
quản trị và tricn khai thực hiện nghị quyết cTa Đại hPi đồng ce đông, tập trung giải 
quyết và thho gỡ những khó kh:n cho Ban Đicu hành; ban hành và ph\ duyệt kịp th‒i 
chc quy chế bhn hàng linh hoạt, đhp ứng kịp th‒i nhu cầu thị trư‒ng và phù họp với 
quy định cTa Phhp luật, cùng chc quy chế quản lý tài sản cố định, quy chế quản lý nợ; 
ph\ duyệt công thc nhân sự và thông qua phương hn “Tái cấu trúc Vỉpesco năm 
2020"gẳn licn với chiến lược kinh doanh cTa Vipesco giai đoạn 2020-2025.

2. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành.
Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Với tình hình thực tế khó kh:n trong n:m, đc thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại 
hPi đồng ce đông thư‒ng ni\n 2019 đã đc ra. Tồng Gihm đốc và Ban đicu hành đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp th‒i, tích cực chT đPng tìm mọi giải phhp tìm kiếm nguồn 
nguy\n liệu, tiết giảm chi phí, cơ cấu lại lao đPng và n:ng lực sản xuất tại chc Nhà 
mhy, Chi nhhnh, đc ra chc chính shch bhn hàng linh hoạt, t:ng cư‒ng mở rPng hệ 
thống bhn hàng và k\nh phân phối; Đei mới hoạt đPng Marketing, t:ng cư‒ng hoạt 
đPng truycn thông tại chc cuPc tọa đàm với Nông dân và chc chương trình quảng bh 
sản phẩm mới; giao hạn mức chi phí, tối ưu chi phí cho chc mảng công việc. Triển 
khai Nghị quyết cTa Đại hPi đồng ce đông, nghị quyết cTa HPi đồng quản trị đến tất 
cả chc phRng, ban nghiệp vụ để thực hiện.

Sửa đei và ban hành kịp th‒i chc Quy chế vc quản lý tài chính, bhn hàng, đầu 
tư để hp dụng vào thực tế từ đó kịp th‒i giải quyết những vướng mắc, khó kh:n trong 
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đicu hành, thực hiện tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, và Nghị quyết cTa Đại hPi 
đồng ce đông n:m 2019.
IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Qua quh trình gihm sht chc hoạt đPng quản trị, kinh doanh cTa Công ty và qua 
việc thẩm tra chc Bho cho tài chính quý, Bho cho tài chính bhn ni\n và Bho cho tài 
chính n:m. Trong phạm vi quycn hạn và trhch nhiệm cTa mình, Ban kiểm soht có 
đhnh gih như sau:

- Ban kiểm soht không nhận thấy dấu hiệu bất thư‒ng nào trong hoạt đPng quản 
trị kinh doanh cTa Công ty. Tất cả chc hoạt đPng cTa HĐQT và Ban đicu hành 
trong n:m đã tuân thT đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khohn, Đicu lệ 
cTa Công ty, chc quy định li\n quan và chấp hành đúng nghị quyết cTa Đại hPi 
đồng ce đông.

- Chc cuPc họp HĐQT được te chức đúng theo quy định, chc nghị quyết được 
ban hành tr\n cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và quycn lợi cTa chc ce 
đông. Hoạt đPng công bố thông tin cTa Công ty cũng tuân thT theo chc quy 
định li\n quan hp dụng cho Doanh nghiệp ni\m yết.

V. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát.
HPi đồng Quản trị và Ban đicu hành đã tạo đicu kiện để Ban kiểm soht hoàn 

thành nhiệm vụ. Trong quh trình thực hiện nhiệm vụ gihm sht, Ban kiểm soht được 
cung cấp đầy đT chc v:n bản, tài liệu và thư m‒i tham gia chc cuPc họp cTa HĐQT. 
Chc kiến nghị, đc xuất cTa Ban kiểm soht đcu được HĐQT và Ban đicu hành xem xét, 
chỉ đạo chc phRng ban li\n quan nghi\m túc thực hiện và bho cho phản hồi.

Ban kiểm soht luôn duy trì k\nh thông tin hiệu quả với đơn vị Kiểm tohn đPc 
lập để đảm bảo gihm sht được chất lượng kiểm tohn Bho cho tài chính cũng như cập 
nhật kịp th‒i chc kết quả kiểm tohn trong kỳ.

Qua công thc gihm sht, Ban kiểm soht đhnh gih hoạt đPng quản lý đicu hành 
cTa HPi đồng quản trị, Ban đicu hành công ty trong n:m 2019 đã tuân thT Phhp luật, 
Đicu lệ te chức và hoạt đPng cTa Công ty.

Từ những nPi dung tr\n, Ban kiểm soht nhất trí với Bho cho Tài chính cTa HPi 
đồng Quản trị, Bho cho kết quả sản xuất kinh doanh n:m 2019 cTa Teng Gihm đốc 
Công ty đã trình Đại hPi đồng cồ đông.

Một số kiến nghị của của Ban kiểm soát:
Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Ban kiểm soát đề 
nghị HĐQT và Ban điều hành một số vấn đề sau:

Đc nghị HĐQT và Ban đicu hành Công ty tiếp tục hoạt đPng " Tái câu trúc 
2020” sắp xếp và vận hành hệ thống nhân sự mới. Đẩy mạnh công thc đào tạo và phht 
triển nguồn nhân lực, t:ng cư‒ng công thc đào tạo chuy\n sâu nhằm nâng cao trình đP 
chuy\n môn nghiệp vụ cho nhân vi\n và chc cấp quản lý.



Kịp thRi ban hành chc chính shch đãi ngP phù hợp để giữ ngư‒i lao đPng có 
n:ng lực và thu hút nhân tài; xây dựng chính shch chn bP phù họp với hiện tại và y\u 
cầu phht triển cTa Công ty.

Thư‒ng xuy\n kiểm tra gihm sht và kicm soht rTi ro tài chính bằng chch Idem 
soht chc khoản phải thu, phải trả, kiểm soht chỉ số nợ tr\n teng nguồn vốn kinh doanh

1 ở hệ số an toàn theo quy chế tài chính cTa Công ty.
VI. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

Tr\n cơ sở chức n:ng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và đicu 
lệ Công ty, để thực hiện tốt công thc kiểm tra gihm sht, Ban kiểm soht xây dựng kế 
hoạch n:m 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, gihm sht chc hoạt đPng đicu hành, quản 
lý kinh doanh theo chức n:ng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp 
và Đicu lệ cTa Công ty.

- Gihm sht HĐQT và Ban đicu hành trong việc chấp hành chc quy định cTa Phhp 
luật, Đicu lệ cTa Công ty và thực hiện Nghị quyết cTa Đại hPi đồng ce đông.

- Phối họp với đơn vị Kiểm tohn đPc lập trong việc kiểm tra; gihm sht tình hình 
tài chính; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; gihm sht tình hình 
triển khai và thực hiện chc dự hn cTa Công ty; gihm sht chc tỉ lệ an toàn trong 
hoạt đPng tài chính kế tohn; bảo toàn vốn và phht triển vốn chT sở hữu;

’ , ’ , A • 1 r 1 1 z • A A , . í xVN

- Xem xét và thâm định chc Bho cho tài chính bhn ni\n và bho cho tài chính n:m rẙk 
cTa Công ty, kịp th‒i đưa ra những ý ki\n đóng góp đôi với HĐQT và Ban đi\ụ ->N yp 
hành trong công thc quản trị. Phối họp hoạt đPng giữa HĐQT, Ban đicu hành
và Ban ki\m soht.

- Ti\p tục rà soht, ki\n nghị những vân đ\ bât cập trong chc quy trình, quy ch\, 
hoạt đPng kinh doanh cTa Công ty. Gihm sht việc tuân thT đúng quy trình và 
quy chế.

Tr\n đây là Bho cho tóm tắt vc hoạt đPng cTa Ban kicm soht n:m 2019 và phương 
hướng n:m 2020, kính trình Đại hPi đồng ce đông thư‒ng ni\n Công ty.

Trân trọng./.
TM.BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Khánh



CÔNG TY CỐ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận ỉ - TP.HỒ Chỉ Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã sể DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HÔ Chí Minh cấpVIPESCO

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2020 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH
“về việc phân phối lợi nhuận, chìa cỗ tức năm 2019”

C:n cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc HPi Nước CPng HRa Xã HPi ChT Nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

C:n cứ Đicu lệ Công ty cồ phần Thuốc sht trùng Việt Nam;

HPi đồng Quản trị Công ty CP Thuốc sht trùng Việt Nam kính trình Đại hPi đồng 
Ce đông thư‒ng ni\n n:m 2020 thông qua phương án phân phoi lợi nhuận, chìa cổ tức 
năm 2019:

Đơn vị tính: ẩồng

Sít Các chỉ tiêu Số tiền

01 Vốn Đicu lệ 244.607.920.000
02 Lợi nhuận trước thuế TNDN n:m 2019 2.756.909.652
03 Lợi nhuận sau thuế TNDN n:m 2019 1.717.464.068

04 Lợi nhuận chưa phân phối n:m 2018 chuyển sang n:m 
2019 8.144.520.177

05 Phân phối lợi nhuận n:m 2019 137.397.125
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi 137.397.125

06 Lợi nhuận chưa phân phối chuycn sang n:m 2020 9.724.587.120

Kính trình Đại hPi đồng ce đông thư‒ng ni\n n:m 2020 xem xét và thông qua 
phưong hn tr\n, trong đó không chia cổ tức năm 2019.

Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH

CỔTHẤN
l THUỐC SÁT Ĩ5ÙN

$>/ CÔN



CÔNG TY CỎ PHÀN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.HỒ Chí Mình

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã sổ DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỒ Chí Minh cấpVIPESCO

Sô: 02/TTr-ĐHĐCĐ2020 Tp. Hô Chỉ Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
“Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020”

C:n cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc HPi Nước CPng HRa Xã HPi ChT Nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

C:n cứ đicu lệ Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam;

HPi đồng Quản trị Công ty CP Thuốc sht trùng Việt Nam kính trình Đại hPi đồng 
Ce đông thư‒ng ni\n n:m 2020 thông qua kế hoạch kinh doanh và chìa co tức năm 
2020'.

Đom vị tính: đồng

STT CÁC CHỈ TIÊU SỐ TIÈN

01 Vôn Đi\u lệ 244.607.920.000

02 Teng doanh thu 630.000.000.000

03 Teng lợi nhuận trước thuế TNDN 26.937.000.000

04 Thuế TNDN phải nPp 5.387.000.000

05 Lợi nhuận sau thuế TNDN 21.550.000.000

- Dự kiến chia ce tức 9%/vốn đicu lệ và Đại hPi đồng ce đông Ty quycn cho HPi 
đồng quản trị đicu chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia ce tức 2020 cho phù họp thực 
tế.

- Đại hPi đồng ce đông Ty quycn cho HPi đồng quản trị quyết định mức tạm ứng ce 
tức và thực hiện chi trả tạm ứng ce tức cho chc ce đông phù hợp với kết quả sản 
xuất kinh doanh cTa Công ty trong n:m.

Kính trình Đại hPi đồng ce đông thư‒ng ni\n n:m 2020 xem xét và thông qua.

Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH

9/ CÓNG TY V
CỔ PHẨ

 THUỐC SÁT

Hố CỒ

Xuân Bẳc



CÔNG TY CỎ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.HỒ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã sẻ DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỒ Chí Minh cấpVIPESCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020^^S^WE)HĐCĐ2020

¥ cổ PHẨN TỜ TRÌNH
*( THUÔC SÁT TRÙNG Ly “V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020”

VIỆT NAM Á/ 

, r . -KT r TT' , ■Uuật doanh nghiệp đã được Quôc HPi Nước CPng HRa Xã HPi ChT Nghĩa 
Viit'Namihong qua ngày 26/11/2014;

C:n cứ Đicu lệ Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam.

Ban Kiểm soht Công ty cồ phần Thuốc sht trùng Việt Nam kính trình Đại hPi đồng cồ 
đông thư‒ng ni\n lựa chọn đơn vị kiểm tohn Bho cho tài chính n:m đã được BP Tài chính 
và UBCK chấp thuận kiểm tohn cho đơn vị có lợi ích công chúng thuPc lĩnh vực chứng 
khohn n:m 2020 như sau:

1. Ph\ duyệt danh shch chc đơn vị cung cấp dịch vụ Soht xét và Kiểm tohn Bho cho tài 
chính cho n:m tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 cTa Công ty đã được Ban kiểm 
soht xem xét hồ sơ n:ng lực và bho gih dịch vụ như sau:
+ Công ty TNHH Hãng kiểm tohn AASC (̊̊̊.aasc.com.vn);
+ Công ty TNHH Kicm tohn & Tư vấn UHY (̊̊̊.uhy.vn);
+ Chi nhhnh Công ty TNHH Kicm tohn và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh 

(AISC) (̊̊̊.aisc.com.vn).
2. ửy quycn cho HPi đồng quản trị Công ty lựa chọn mPt trong những đơn vị kiểm tohn 

theo danh shch n\u tr\n để soht xét Bho cho tài chính bhn ni\n, kiểm tohn Bho cho tài 
chính n:m và Bho cho tài chính hợp nhất n:m 2020 cTa Công ty dựa tr\n chc ti\u 
chuẩn vc n:ng lực, uy tín vc chất lượng kiểm tohn, mức phí phù hợp và đảm bảo th‒i 
gian theo quy định.

Kính trình Đại hPi đồng ce đông thông qua.
Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Khánh



CÔNG TY CỎ PHẢN THUÓC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 — TP.Hầ Chỉ Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã sổ DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỒ Chi Minh cấpVIPESCO

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2020 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
“về bể sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam”

C:n cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc HPi Nước CPng HRa Xã HPi ChT Nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

C:n cứ Đicu lệ Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam.

Nhàm triển khai “Chiến lược phht triển Công ty giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn đến 
2035”: Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ phục vụ nông nghiệp, thay thế phần doanh thu cTa 
chc sản phẩm nông dược thế hệ cũ bị hạn chế và cấm sử dụng theo lP trình, đhp ứng y\u cầu 
phht triển trong giai đoạn tới, Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam dự kiến phht triển 
th\m mPt số ngành mới tr\n cơ sở chc ngành chính cTa Công ty. Những ngành nghc mới đc 
nghị be sung là những ngành nghc phụ trợ cho ngành nghc chính là sản xuất và kinh doanh 
thuốc BVTV.

HĐQT Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam trình Đại hPi xem xét việc be sung 
ngành nghc kinh doanh cTa Công ty, cụ thể theo mã ngành quy định tại Quyết định số: 
27/2018/QĐ-TTg ngày 06 thhng 7 n:m 2018 cTa ThT tướng Chính phT như sau:

s** Mã cấp 
4

Mã cấp 5 Ngành nghc

1 Sản xuất và kinh doanh ngành giống

Chi tiết

1.1 0131 01310 Nhân và chăm sóc gỉắng cây hàng năm

1.2 0132 01320 Nhân và chăm sóc giống cây lâu năm

1.3 0164 01640 Xử lý hạt giống để nhãn giống

1.4 4620 46201 Bản buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác

1.5 4620 46202 Bản buôn hoa và cây

1.6 4620 46209 Bán buôn nồng, lâm sản nguyên liệu khác (trừ go, tre, nứa)

2 Sản xuất và kỉnh doanh ngành hoá chất sát khuẩn

Chi tiết

2.2 2023 20231 Sản xuất mỹ phẩm

2.2 2023 20232 Sàn xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

3 Phân tích thử nghiệm độc tính thuốc bảo vệ thực vật

Chi tiết

3.1 7120 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật



HĐQT Công ty trình Đại hPi xem xét.
II. Nội dung chi tiết của Dự thảo đã được đăng trên trang thông tin điện tử của 

Công ty tại địa chỉ http://www.vipesco.com.vn từ ngày 08/06/2020 cùng vói các tài liệu 
khác của Đại hội để cổ đông tham khảo trước khi họp Đại hội.

Kính trình Đại hPi đồng cồ đông thư‒ng ni\n n:m 2020 xem xét và thông qua.

Trân trọng.
TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ’

ỹ/ :ỎNG TY^
cổ PHẨN



CÔNG TY CỎ PHẦN THƯÓC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.HỒ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã sổ DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỒ Chí Minh cấpVIPESCO

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2020 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
“về sửa đổi Điều lệ Cồng ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam”

C:n cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc HPi Nước CPng HRa Xã HPi ChT Nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

C:n cứ Đicu lệ Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam.

HĐQT Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam trình Đại hPi xem xét việc sửa đei 
Đicu lệ Công ty và Quy chế nPi bP vc quản trị Công ty n:m 2020 như sau:

I. về lý do phải sửa đổi Điều lệ Công ty:
Tại Đại hPi đồng ce đông thư‒ng ni\n n:m 2018, Đại hPi đã thông qua toàn v:n Đicu 

lệ sửa đồi và Quy chế nPi bP vc quản trị Công ty phù hợp với chc quy định mới cTa Nghị 
đinh số 71/2017/ND-CP.

Nhằm triển khai “Chiến lược phht triển Công ty giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn đến 
2035”: Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ phục vụ nông nghiệp, thay thế phần doanh thu cTa 
chc sản phẩm nông dược thế hệ cũ bị hạn chế và cấm sử dụng theo lP trình, đhp ứng y\u cầu 
phht triển trong giai đoạn tới, Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam dự kiến phht triển 
th\m mPt số ngành mới tr\n cơ sở chc ngành chính cTa Công ty. Những ngành nghc mới đc 
nghị be sung là những ngành nghc phụ trợ cho ngành nghc chính là sản xuất và kinh doanh 
thuốc BVTV. Đồng th‒i đicu chỉnh th‒i gian nhiệm kỳ cTa Teng Gihm đốc phù hợp với 
Luật doanh nghiệp n\n HĐQT Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam đc xuất sửa đei 
Đicu lệ Công ty chc nPi dung cụ thể như sau:

1. Nội dung sửa đổi tại Điều lệ Công tỵ
Tham 
chiếu Nội dung hiện hành Nội dung đề nghị chỉnh sửa

%

Khoản 2
Điều 35

Nhiệm kỳ cTa Tống gihm đốc là ba 
(03) năm và có thể được thi be nhiệm. 
Việc be nhiệm có thể hết hiệu lực c:n 
cứ vào chc quy định tại họp đồng lao 
đPng. Teng gihm đốc không phải là 
ngư‒i mà phhp luật cấm giữ chức vụ 
này và phải đhp ứng chc ti\u chuẩn, 
đicu kiện theo quy định cTa phhp luật 
và Đicu lệ công ty. Nhiệm kỳ cTa Phó 
teng gihm đốc, Ke tohn trưởng Công 
ty là ba (03) năm và phải đhp ứng chc 
ti\u chuẩn, đicu kiện theo quy định 
cTa phhp luật và Đicu lệ công ty.

Nhiệm kỳ cTa Teng gihm đốc là nãm (05) 
năm và có thể được thi bồ nhiệm. Việc be 
nhiệm có thể hết hiệu lực c:n cứ vào chc quy 
định tại họp đồng lao đPng. Teng gihm đốc 
không phải là ngư‒i mà phhp luật cấm giữ 
chức vụ này và phải đhp ứng chc ti\u chuẩn, 
đi\u kiện theo quy định cTa phhp luật và Đicu 
lệ công ty. Nhiệm kỳ cTa Phó tồng gihm đốc, 
Ke tohn trưởng Công ty là năm (05) năm và 
phải đhp ứng chc ti\u chuẩn, đicu kiện theo 
quy định cTa phhp luật và Đicu lệ công ty.



Khoản 1 
Điều 4

Nội dung bô sung:
h. Sản xuất và Kinh doanh Ngành giống.
i. Sản xuất kinh doanh Ngành hoh chất sht 
khuẩn.
j. Phân tích thử nghiệm đPc tính thuốc bảo vệ 
thực vật (LD50).

HĐQT Công ty trình Đại hPi xem xét.
II. Nội dung chi tiết của Dự thảo đã được đăng trên trang thông tin điện tử của 

Công ty tại địa chỉ http://www.vipesco.com.vn từ ngày 08/06/2020 cùng vói các tài liệu 
khác của Đại hội để cổ đông tham khảo trước khi họp Đại hội.

Kính trình Đại hPi đồng ce đông thư‒ng ni\n n:m 2020 xem xét và thông qua, giao 
cho HĐQT hoàn chỉnh toàn vãn Đicu lệ Công ty và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 
22/06/2020.

Trân trọng.
TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 

TỊCH

9/ CÒNG TY/fir

uân Bắc

*1 THUỐC SAT TRÙ
OÀ VIỆT NAM



CÔNG TY CỎ PHẢN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.HỒ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã so DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỒ Chí Minh cấpVIPESCO

Sº: 06/TTr-ĐHĐCĐ2020 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
“về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

C:n cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc HPi Nước CPng HRa Xã HPi ChT Nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 26/11/2014;

C:n cứ Đicu lệ Công ty cồ phần Thuốc sht trùng Việt Nam.
HĐQT Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam trình Đại hPi xem xét việc sửa đei 

Quy chế nPi bP vc quản trị Công ty n:m 2020 nhằm phù họp với nPi dung sửa đồi Đicu lệ 
Công ty mà HĐQT Công ty đã trình Đại hPi tại t‒ trình số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2020 như sau: 

I. Nôi dung sửa đỗi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

HĐQT Công ty trình Đại hPi xem xét.

Tham 
chiếu Nội dung hiện hành Nội dung đề nghị chỉnh sửa

Tiết b,
Khoản 1, 
Điều 53

Nhiệm kỳ cTa Tồng gihm đốc là ba (03) 
năm và có thể được thi be nhiệm. Việc be 
nhiệm có thể hết hiệu lực c:n cứ vào chc quy 
định tại họp đồng lao đPng. Teng gihm đốc 
không phải là ngư‒i mà phhp luật cấm giữ 
chức vụ này và phải đhp ứng chc ti\u chuẩn, 
đicu kiện theo quy định cTa phhp luật và 
Đicu lệ công ty.

Nhiệm kỳ cTa Tống gihm đốc là năm (05) 
năm và có thể được thi be nhiệm. Việc be 
nhiệm có thể hết hiệu lực c:n cứ vào chc quy 
định tại hợp đồng lao đPng. Teng gihm đốc 
không phải là ngư‒i mà phhp luật cấm giữ 
chức vụ này và phải đhp ứng chc ti\u chuẩn, 
đicu kiện theo quy định cTa phhp luật và 
Đicu lệ công ty.

Tiết b,
Khoản 2, 
Điều 53

Nhiệm kỳ cTa Phó teng gihm đốc, Kế tohn 
trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đhp 
ứng chc ti\u chuẩn, đicu kiện theo quy định 
cTa phhp luật và Đicu lệ công ty.

Nhiệm kỳ cTa Phó tống gihm đốc, Kế tohn 
trưởng Công ty là năm (05) năm và phải 
đhp ứng chc ti\u chuẩn, đicu kiện theo quy 
định cTa phhp luật và Đicu lệ công ty.

II. Nội dung chi tiết của Dự thảo đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty 
tại địa chỉ http://yvyvw.vipesco.com.vn từ ngày 08/06/2020 cùng vởi các tài liệu khác của 
Đại hội để cổ đông tham khảo trước khi họp Đại hội.

Kính trình Đại hPi đồng ce đông thư‒ng ni\n n:m 2020 xem xét và thông qua, giao cho 
HĐQT hoàn chỉnh toàn v:n Đicu lệ, Quy chế nPi bP vc quản trị Công ty và ban hành với hiệu 
lực thi hành từ ngày 22/06/2020.

Trân trọng. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TỊCH

Xuân Bắc

97 CỐNG TY X
CỔ PHẨN

THUỐC SÁT TRỨNG
Q\ VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đĩnh Chiểu - P.Đa kao - Quận 1 — TP.HỐ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỒ Chí Mình cấpVIPESCO

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2020 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 thảng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
về việc thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 

năm 2019 và kế hoạch năm 2020”

C:n cứ Đicu lệ Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam;
C:n cứ Nghị quyết Đại hPi đồng ce đông thư‒ng ni\n n:m 2019;
C:n cứ kết quả hoạt đPng sản xuất kinh doanh n:m 2019, và kế hoạch sản xuất kinh 

doanh n:m 2020.
HPi đồng Quản trị Công ty CP Thuốc sht trùng Việt Nam kính trình Đại hPi đồng 

Ce đông thư‒ng ni\n n:m 2020 Bho cho thực hiện chi trả thù lao cTa HPi đồng Quản trị 
và Ban Kiểm soht n:m 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HPi đồng Quản trị và Ban 
Kiểm soht n:m 2020 như sau:

1. Báo cảo chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019
Tại Đại hPi đồng ce đông thư‒ng ni\n n:m 2019, Đại hPi thông quan mức thù lao 

đối với HĐQT và BKS cụ thể:
- ChT tịch HPi đồng Quản trị:
- Thành vi\n HPi đồng Quản trị:
- Trưởng Ban Kiểm soht:
- Thành vi\n Ban Kiểm soht:
Trong n:m 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như 

mức đã được Đại hPi đồng ce đông thư‒ng ni\n n:m 2019 thông qua.
2. Đề nghị thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 

năm 2020 như sau:
a. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT, BKS:
- Số lượng thành vi\n và công việc cTa HPi đồng Quản trị, Ban Kiểm soht;
- Kết quả hoạt đPng sản xuất kinh doanh n:m 2019 và định hướng hoạt đPng 

trong n:m 2020;
- Tham khảo mức thù lao cTa mPt số doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay 

tr\n thị trư‒ng.
b. HĐQT đề xuất về mức thù lao năm 2020 đối với HĐQT và BKS cụ thể:
- ChT tịch HPi đồng Quản trị:
- Thành vi\n HPi đồng Quản trị:
- Trưởng Ban Kiểm soht:
- Thành vi\n Ban Kiểm soht:

6.000.000 đồng/thhng
5.000.000 đồng /thhng 
(Hưởng lương chuy\n trhch)
3.000.000 đồng/thhng

6.000.000 đồng/thhng
5.000.000 đồng /thhng 
(Hưởng lương chuy\n trhch)
3.000.000 đồng/thhng



Mức thù lao chi trả cho thành vi\n HĐQT và BKS là trước thuế. Chc thành vi\n 
HĐQT, BKS chịu trhch nhiệm khai bho và nPp thuế thu nhập ch nhân theo quy định cTa 
Phhp luật.

Kính trình Đại hPi đồng cồ đông thư‒ng ni\n n:m 2020 xem xét và thông qua.
Trân trọng.

TM. HỌI ĐÒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHÀN THƯÓC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.Hằ Chỉ Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỒ Chí Mình cấpVIPESCO

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ2020 Tp. Hồ Chí Mình, ngày 22 thảng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
"pể việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty 

nhiệm kỳ 2019-2024”

C:n cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc HPi Nước CPng HRa Xã HPi ChT Nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

C:n cứ Đicu lệ Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam,
HPi đồng quản trị Công ty cồ phần Thuốc sht trùng Việt Nam kính trình Đại hPi 

đồng ce đông thư‒ng ni\n n:m 2020 xem xét và thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm 
cúa thành vi\n HPi đồng quản trị và bầu be sung thành vi\n HPi đồng quản trị mới cTa 
Công ty ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Lý do bầu be sung thành vi\n HPi đồng quản trị
Ngày 10 thhng 06 n:m 2020, Ông Nguyễn Xuân Bắc là ChT tịch HPi đồng quản trị 

Cồng ty có đơn xin từ nhiệm chức danh thành vi\n HPi đồng quản trị Công ty do chuyển 
công thc. Theo quy định tại Khoản 1 Đicu 26 Đicu lệ Công ty, số lượng thành vi\n HPi 
đồng quản trị là 05 (n:m) thành vi\n, do đó cần thiết phải bầu thay thế 01 thành vi\n HPi 
đồng quản trị.

2. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành vi\n HPi đồng quản trị cTa ông Nguyễn Xuân 
Bắc. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành vi\n HPi đồng quản trị cTa Ông 
Nguyễn Xuân Bắc.

3. Số lượng, đicu kiện bầu be sung thành vi\n HPi đồng quản trị:
- Số lượng thành vi\n HPi đồng quản trị bầu be sung: 01 thành vi\n.
- Cơ cấu: Theo sự đc cử cTa chc ce đông/nhóm ce đông/đại diện theo Ty quycn có 

quycn đc cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp n:m 2014 và Đicu lệ Công ty ce phần 
Thuốc sht trùng Việt Nam.

Kính trình Đại hPi đồng ce đông thư‒ng ni\n n:m 2020 xem xét và thông qua.
Trân trọng.

HQI ĐÒNG QUẢN TRỊ

H cổ PHẨN \ V; 
H THUỐC SÁttRÙNgL 
CqX việt NAMfe

guyễn Thân



CÔNG TY CỎ PHẦN THUÓC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.HỒ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HỒ Chí Minh cấpVIPESCO

Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ2020 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 thảng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
“Danh sách ứng viên bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024”

C:n cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc HPi Nước CPng HRa Xã HPi ChT Nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

C:n cứ Đicu lệ Công ty cồ phần Thuốc sht trùng Việt Nam,

Đến th‒i điểm khai mạc Đại HPi, HPi đồng quản trị Công ty ce phần Thuốc sht 
trùng Việt Nam đã nhận được v:n bản đc cử nhân sự để bầu be sung làm thành vi\n HPi 
đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 cTa 01 nhóm ce đông, đó là:

- Tập đoàn Hoh chất Việt Nam, sở hữu 51% tồng số ce phần có quycn biểu quyết 
cTa Công ty. V:n bản số 922/HCVN-TCNS ngày 04/06/2020 đc cử:

- Ông Bùi Thế Chuyên, Phó Tồng Gihm đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, là 
ngư‒i được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cử đại diện 21% vốn Đicu lệ Công ty 
ce phần Thuốc sht trùng Việt Nam.

Kính đc nghị Đại hPi đồng ce đông thư‒ng ni\n 2020 cho ý kiến biểu quyết ứng 
vi\n để bầu be sung thành vi\n HPi đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 cTa Công 
ty như sau:

Trân trọng,

77 Họ và tên Năm 
sinh

Quốc 
tịch

Trình độ 
Học vấn

Trình độ 
chuyên 

môn

Những chức vụ đang đảm 
nhận

1 Bùi Thế Chuy\n 1961 Việt 
Nam 10/10 Thạc sĩ 

QTKD
Phó Teng Gihm đốc Tập 
đoàn Hoh chất Việt Nam

T ÒNG QUẢN TRỊ

9/ CÔNGT

NA

CỔ PHẦN
IU THUỐC SÁTTR


