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SPC được thành lập từ năm 1989, với 30 cán bộ công nhân 

viên sản xuất kinh doanh 03 sản phẩm thuốc bảo vệ thực 

vật chủ yếu được tiêu thụ tại Tp.Hồ Chí Minh. Đến nay, SPC 

đã có hơn 475 cán bộ công nhân viên với hơn 80 sản phẩm 

thuốc BVTV và có hệ thống phân phối và dịch vụ rộng khắp 

trên cả nước với 15 Chi nhánh, 01 Trạm dịch vụ và gần 1000 

đại lý; 01 Siêu thị Nông nghiệp; 01 Xí nghiệp sản xuất thuốc 

BVTV tại Tp.Hồ Chí Minh; và một số cửa hàng giới thiệu 

sản phẩm, văn phòng đại diện. 

 

Bên cạnh thị trường Việt Nam, SPC còn có hoạt động tại các 

nước như: Lào, Myanma và Campuchia. Đặc biệt thị trường 

tại Campuchia phát triển rất tốt, năm 2015 doanh thu tại 

Campuchia tăng 7 lần so với năm 2009. 
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CƠ CẤU SẢN PHẨM 

NĂM 2015 
 

 

 

Thuốc trừ bệnh:  

Là nhóm sản phẩm phụ thuộc vào tình hình thời tiết nhất, theo đó doanh số cũng 

chuyển biến theo tình hình dịch bệnh trong năm. Trong năm 2015, doanh số nhóm 

thuốc trừ bệnh chỉ chiếm khoảng 18% tồng doanh số SPC 
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Thuốc trừ cỏ: do thị trường thuốc trừ cỏ tương đối ổn định, ít phụ thuộc vào yếu tố 

thời tiết nên cũng như một số công ty khác trong ngành thì nhóm thuốc trừ cỏ của SPC 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu sản phẩm của Công ty với 54%. 

Thuốc trừ cỏ lúa 

    

Thuốc trừ cỏ cạn 

    
 

Thuốc trừ sâu: không như nhóm thuốc cỏ, nhóm sản phẩm thuốc trừ sâu này phụ 

thuộc khá nhiều vào tình hình thời tiết, doanh số nhóm truốc trừ sâu chiếm khoảng 23% 

tổng doanh số của công ty trong năm 2015 
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VĂN HÓA CÔNG TY 

 
 

TẦM NHÌN 

Trở thành Công ty dịch vụ 

nông nghiệp nhiệt đới hàng 

đầu - Nơi tiên phong ứng dụng 

các phát minh và công nghệ 

mới. 

 

 

 

 

SỨ MẠNG 

Cung cấp những sản phẩm, 

dịch vụ chất lượng thỏa mãn 

ước vọng vì một nền nông 

nghiệp xanh và bền vững. 
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Thành tựu 

Sự thỏa mãn khách hàng, người lao động, cộng 

đồng, và các cổ đông là cơ sở của việc đánh giá 

những thành tựu của chúng tôi. 

Chúng tôi luôn biết trân trọng những thành tựu 

của mình và niềm vinh dự, tự hào của chúng 

tôi đến từ những thành tựu của chúng tôi. 

Thông qua những thành tựu, chúng tôi được 

nhận biết, được tôn trọng bởi các đối tác, bởi 

cộng đồng, và các cổ đông. 

 

Những thành tựu mà chúng tôi đạt được mang 

lại những lợi ích thỏa đáng cho khách hàng của 

chúng tôi, các cổ đông của chúng tôi, những 

người lao động của chúng tôi, và cộng đồng ở 

những nơi chúng tôi sống và làm việc. 

 

Đồng đội 

Làm việc đồng đội là cách thức để chúng tôi 

thỏa mãn tốt các nhu cầu và mong đợi của 

khách hàng của chúng tôi. 

Chúng tôi làm việc đồng đội trong từng đơn vị, 

giữa các đơn vị, với các đối tác bên ngoài, và 

với khách hàng của chúng tôi để thực hiện với 

chất lượng cao nhất những cam kết của chúng 

tôi. 

Không có người chiến thắng trong đội thất bại, 

và cũng sẽ không có người thất bại trong đội 

thành công. 

Chúng tôi là một gia đình lớn trong đó các 

thành viên tin cậy, tôn trọng, và chăm sóc lẫn 

nhau. 

Chuyên nghiệp 

Chuyên nghiệp thể hiện ở chất lượng công 

việc cao. Tính chuyên nghiệp đòi hỏi trách 

nhiệm cá nhân, sự dấn thân, và những 

phương pháp làm việc hiệu quả. 

 

Chúng tôi luôn tận tâm cao với công việc 

và với đồng sự với một ý chí vượt qua mọi 

thách thức. Hành động của mỗi người 

chúng tôi luôn thể hiện các tiêu chuẩn nghề 

nghiệp cao. 

Chúng tôi chịu trách nhiệm với những kết 

quả làm việc của mình. Chúng tôi luôn 

kiên trì và làm việc hết mình để thực hiện 

tốt những cam kết nhằm thỏa mãn những 

nhu cầu và mong muốn của khách hàng. 

Chúng tôi mở rộng tự chủ để đảm bảo sử 

dụng các nguồn lực với hiệu suất cao nhất 

cho việc thực hiện tốt các công việc và 

những cam kết với khách hàng. Các thành 

viên trong toàn công ty được trao quyền để 

tự do làm những điều đúng. 

 

Đổi mới 

Liên tục hoàn thiện, phát triển, và đổi mới 

là cách thức để chúng tôi hiện thực hóa 

những ước mơ, khát vọng, và đam mê của 

mình. Chúng tôi luôn cố gắng học tập, 

nghiên cứu, và phát triển để có chất lượng 

công việc cao hơn và thỏa mãn tốt hơn các 

nhu cầu và mong đợi của khách hàng. 

 

 

 

 

 

Chúng tôi nuôi dƣỡng những ƣớc mơ, khát vọng, và những đam mê về một nền nông 

nghiệp xanh và bền vững, và những giá trị gia tăng ngày càng cao cho những khách hàng 

của chúng tôi. 

 

Học tập và phát triển là phong cách sống của mỗi thành viên và toàn bộ tổ chức. Mỗi 

ngƣời chúng tôi thƣờng xuyên học tập và phát triển để hiện thực hóa những ƣớc mơ, 

khát vọng, và những đam mê của chúng tôi. 

 

Thông qua học tập, nghiên cứu, và phát triển, chúng tôi định hƣớng hành động vào việc 

liên tục hoàn thiện việc thực hiện của mình để tạo ra sự phát triển bền vững cho công ty. 
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MỤC TIÊU, CHIẾN LƢỢC 

 
1. Tạo sự gắn bó, trung thành của khách hàng  

– Duy trì và thẩm thấu sâu vào thị trường hiện tại: tạo ra sự thỏa mãn và sự trung 

thành của khách hàng với Công ty  

– Sử dụng danh tiếng và sức mạnh của hệ thống hiện tại mở rộng sang những thị 

trường mới  

– Phát triển các chiến lược phát triển Thị trường-Sản phẩm phù hợp với từng thị 

trường trong từng giai đoạn  

2. Phản ứng nhanh với thông tin và thị trƣờng  

– Phát triển hệ thống hoạch định, dự báo và thông tin thị trường, cạnh tranh: về 

sản xuất, sản phẩm, nguyên vật liệu, và khách hàng  

– Theo dõi chặt chẽ những biến động của môi trường kinh doanh  

3. Nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh  

– Đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất  

– Phát triển ứng dụng các sản phẩm của công ty trên cơ sở khai thác những khả 

năng quan hệ hợp tác với các đôi tác để chuyển giao công nghệ  

– Phát huy tối đa hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực cho các nhu cầu phát triển  

– Xây dựng và phát triển các liên minh chiến lược cho sự phát triển bền vững và 

cùng có lợi  

4. Nâng cao năng lực của hệ thống quản lý  

– Phát huy tính năng động sáng tạo của toàn thể hệ thống  

– Xây dựng cơ chế hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và các cá nhân  

– Xây dựng hệ thống mở, huy động tốt nguồn lực trong công ty và xã hội  

– Tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực sẵn có của công ty và khai thác có hiệu 

quả các nguồn vốn trong xã hội cho sự phát triển của công ty  

– Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  
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 PHÂN TÍCH SWOT 
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CƠ CẤU QUẢN TRỊ 
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Công ty con, liên kết HĐKD chính VĐL thực góp 

Công ty TNHH BVTV 

Sài Gòn - Lào 

Kinh doanh ngành 

nông nghiệp 

19.332.237.752 đ 

CTCP BVTV Sài Gòn 

- Cambodia 

Kinh doanh ngành 

nông nghiệp 

1.895.355.000 đ 

CTCP Thương mại 

Mộc Hóa 

Kinh doanh ngành 

nông nghiệp 

   7.510.164.939 đ 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 

BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH 

CHỦ TỊCH HĐQT 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Nông 

nghiệp, Cao cấp chính trị 

Cổ phiếu sở hữu cá nhân: 21.190 

Chức vụ đảm nhiệm: chủ tịch HĐQT SPC 

 

Quá trình công tác : 

 1984 – 1992: Kế toán trưởng Chi cục bảo vệ 

thực vật - Sở Nông Nghiệp. 

 1992 – 2004: Kế toán trưởng Công ty Thuốc trừ 

sâu Sài Gòn. 

 2004 – 2005: Kế toán trưởng Công ty TNHH 1 

TV Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. 

 2005 – 2008: Phó Giám Đốc Công ty TNHH 1 

TV Bảo vệ thực vật Sài Gòn. 

 2008 – 2010: Thành viên HĐQT, Phó Giám Đốc 

CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. 

 2010-04/2015: Thành viên HĐQT, Giám Đốc 

CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. 

 Từ 24/04/2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT SPC 

Quốc tịch: Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

        
          ÔNG NGUYỄN QUỐC DŨNG 

                 THÀNH VIÊN HĐQT 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh 

doanh, , Trung cấp chính trị 

Cổ phiếu sở hữu cá nhân: 2.190 

Chức vụ đảm nhiệm: thành viên HĐQT, 

Giám đốc SPC 

Quá trình công tác: 

 1993 – 2000:  NV Kinh doanh Xí nghiệp 

Thuốc trừ sâu Sài Gòn. 

 2001 - 2002:  Phó Trưởng Trạm Dịch vụ 

Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn. 

 2002 - 2003: Quyền trưởng Trạm Dịch vụ 

Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn. 

 2003 - 2004: Phó Phòng Marketing Công ty 

Thuốc trừ sâu Sài Gòn. 

 2004 - 2005: Phó Phòng Marketing Công ty 

TNHH MTV BVTV Sài Gòn. 

 -

 

 2007 - 06/2008: Phó Phòng KH- KD Công ty 

TNHH MTV BVTV Sài Gòn. 

 06/2008 – 10/2008:Phó Phòng KH - KD 

CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. 

 10/2008 - 08/2009:  Trưởn gPhòng KH KD 

CTCP BVTV Sài Gòn. 

 09/2009 – 04/2015: Phó Giám đốc KD trong 

nước CTCP BVTV Sài Gòn. 

 04/2015 đến nay:Thành viên HĐQT,  Giám 

đốc CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn             

Quốc tịch: Việt Nam 



                              Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 

   

Báo cáo thường niên 2015 

26 

  
     

 

    BÀ NGUYỄN THỊ THÚY 

      THÀNH VIÊN HĐQT 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0  

Chức vụ đảm nhiệm: thành viên 

HĐQT SPC, Kế toán trưởng TCT 

Nông Nghiệp Sài Gòn  

Quá trình công tác: 

 1990 - 1993: Kế Toán XN SX quả 

bóng bàn, Công ty XNK hàng công 

nghiệp. 

 1994 - 1997: Kế toán Trưởng TNHH 

Hoa Danh,  Liên doanh Việt Lăng. 

 1998 - 2000: CV Kế toán Thương xá 

Tax thuộc TCT TM Sài Gòn  

 2001 - 2007: Phó phòng Kế toán Siêu 

thị Sài Gòn thuộc TCT TM Sài Gòn  

 2007 - 2008: Cửa hàng Phó Siêu thị 

Sài Gòn thuộc TCT TM Sài Gòn  

 2008 - 2011: Cửa hàng Trưởng Siêu 

thị Bàu Cát, Siêu thị Sài Gòn  

 2011 - 2014: Phó Giám Đốc Siêu thị 

Sài Gòn thuộc TCT TM Sài Gòn  

 2014 - 2015: Phó Giám Đốc Công ty 

Phát triển Kinh tế Duyên Hải thuộc 

TCT TM Sài Gòn 

 Từ 2015: Kế toán trưởng TCT Nông 

Nghiệp Sài Gòn  

 Từ 24/4/2015: Thành viên Hội đồng 

quản trị SPC  

Quốc tịch: Việt Nam 

 

 

     

 ÔNG ĐẶNG THANH CƢƠNG 

             THÀNH VIÊN HĐQT 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

Nông nghiệp, Cao cấp chính trị 

Cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0  

Chức vụ đảm nhiệm: thành viên 

HĐQT SPC 

 Quá trình công tác:  

 Từ năm 1979 đến 1985 : CV 

Trung tâm BVTV phía nam 

Tiền Giang 

 1985 – 2015:  công tác tại 

Công ty cổ phần Nông dược 

H.A.I 

 Từ 26/04/2013: thành viên 

HĐQT CTCP Bảo vệ Thực 

vật Sài Gòn 
 

Quốc tịch: Việt Nam 

 

 

 

 

 

   

ÔNG PHAN VĂN SANG 

THÀNH VIÊN HĐQT 

Trình độ chuyên môn: Trung 

cấp Xét nghiệm 

Cổ phiếu sở hữu cá nhân: 

198.120 

Chức vụ đảm nhiệm: thành 

viên HĐQT SPC 

Quá trình công tác:  

 Từ 1983 – 1889: công tác 

tại Biện viện Đa khoa Phú 

Tân – An Giang. 

 Từ 1990 – nay: chủ cửa 

hàng kinh doanh thuốc 

BVTV – đại lý của SPC  

 06/2008 – nay: Thành 

Viên HĐQT SPC 

 

Quốc tịch: Việt Nam 
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BAN KIỂM SOÁT 

 

 

ÔNG TRẦN ĐÌNH VŨ 

TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

Trình độ chuyên môn : Kế toán doanh nghiệp, chứng 

chỉ kế toán trưởng 

Cổ phiếu sở hữu cá nhân: 100 

Chức vụ đảm nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát SPC 

 

Quá trình công tác : 

 07/2007-03/2009: Kế toán kho Công ty TNHH 

Khang Cát 

 04/2009: Kế toán CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 

 05/2009-08/2014: Kế toán trưởng SPC Lào 

 09/2014-12/2014: Kế toán công nợ CTCP Bảo vệ 

Thực vật Sài Gòn 

 01/2015-01/2016: Phụ trách kế toán Xí nghiệp 

BVTV Sài Gòn ở KCN Hiệp Phước 

 Thành viên Ban kiểm soát SPC từ ngày 09/11/2015 

 Từ 27/01/2016: Trưởng Ban kiểm soát SPC 

 

Quốc tịch: Việt Nam 
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                BÀ VÕ NGỌC LAN CHI   

         THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 

Chức vụ đảm nhiệm: TV Ban kiểm soát SPC 

 

Quá trình công tác 

 1990-2001: Kế toán công ty Chế biến THS XK 

Việt Phú 

 2001-2006: Phó phòng TCKT công ty Chế biến 

THS XK Việt Phú 

 2006-2010: Kế toán công ty Dịch vụ Nông 

nghiệp Sài Gòn và Văn phòng TCT Nông 

nghiệp Sài Gòn 

 Từ 2010 đến nay: Phó phòng TCKT Tổng công 

ty Nông nghiệp Sài Gòn 

 Từ 23/03/2011-26/01/2016: Trưởng Ban kiểm 

soát SPC 

 Từ 27/01/2016: Thành viên Ban kiểm soát SPC 

 

Quốc tịch: Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                BÀ MAI THỊ LỆ KHUYÊN  

            THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán 

Cổ phiếu sở hữu cá nhân: 2.600 

Chức vụ đảm nhiệm: TV Ban kiểm soát SPC 

 

Quá trình công tác 

 1986-1989 : NV Kế toán Thống kê Công ty 

Xây dựng Thủy điện Trị An  

 1989-1991 : NV Kế toán Công ty Thủy sản 

KV3  
 1992-1995 : NV hành chính Công ty Vật 

phẩm Văn hóa TP.HCM  

 1996-9/2004 : NV Thủ kho, Thủ quỹ, Kế toán 

Công ty Vật phẩm Văn hóa TP.HCM  
 10/2004 – 2008 : NV Tổng hợp – Tài chính, 

Phòng Quảng bá, Công ty TNHH Một thành 

viên Bảo vệ Thực vật Sài Gòn  
 2008 – 2009 : Nhân viên Tổng hợp – Tài 

chính Phòng Marketing SPC 

 Từ Tháng 10/2009 đến Tháng 7/2012: 

Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ SPC 
 Từ Tháng 4/2010 đến Tháng 4/2015: Thành 

viên, Trưởng Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát 

Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa  

 Từ Tháng 6/2008 đến nay: Thành viên Ban 

kiểm soát SPC 

 

      Quốc tịch: Việt Nam 
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BAN GIÁM ĐỐC,  

 
ÔNG NGUYỄN QUỐC DŨNG 

GIÁM  ĐỐC 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh 

doanh, , Trung cấp chính trị 

Cổ phiếu sở hữu cá nhân: 2.190 

Chức vụ đảm nhiệm: thành viên HĐQT, Giám đốc 

SPC 

Quá trình công tác: 

 1993 – 2000:  NV Kinh doanh Xí nghiệp Thuốc 

trừ sâu Sài Gòn. 

 2001 - 2002:  Phó Trưởng Trạm Dịch vụ Công ty 

Thuốc trừ sâu Sài Gòn. 

 2002 - 2003: Quyền trưởng Trạm Dịch vụ Công 

ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn. 

 2003 - 2004: Phó Phòng Marketing Công ty 

Thuốc trừ sâu Sài Gòn. 

 2004 - 2005: Phó Phòng Marketing Công ty 

TNHH MTV BVTV Sài Gòn. 

 -

 

 2007 - 06/2008: Phó Phòng KH- KD Công ty 

TNHH MTV BVTV Sài Gòn. 

 06/2008 – 10/2008: Phó Phòng KH - KD CTCP 

Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. 

 10/2008 - 08/2009:  Trưởng Phòng KH- KD 

CTCP BVTV Sài Gòn. 

 09/2009 – 04/2015: Phó Giám đốc KD trong 

nước CTCP BVTV Sài Gòn. 

 04/2015 đến nay: Thành viên HĐQT , Giám đốc 

CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn     

         

Quốc tịch: Việt Nam 

        

   ÔNG ĐIÊU QUANG TRUNG 

              PHÓ GIÁM  ĐỐC 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán 

Cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.610 

Chức vụ đảm nhiệm: Phó Giám đốc SPC, phụ 

trách Tài chính 

Quá trình công tác: 

 2000 – 2003 Kế toán Tổng hợp tại Công ty 

CP Thủy Tinh Gò Vấp 

 2003 – 2004  Phó phòng Tư vấn & Triển 

Khai Công ty Diginet 

 2004 – 2007 Kế toán Tổng hợp Công ty SPC 

 2007 – 2008 Phó phòng Kế toán Công ty 

SPC 

 2008 – 2009 Trưởng bộ phận Kế toán Công 

ty SPC 

 2009 – 2011 Phụ trách phòng TCKT kiêm 

Kế toán trưởng Công ty SPC 

 2011 -  04/2015 Trưởng phòng TCKT kiêm 

Kế toán trưởng Công ty SPC 

 Từ 04/2015: Phó Giám đốc Công ty SPC, 

phụ trách tài chính 

 

Quốc tịch: Việt Nam 
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KẾ TOÁN TRƢỞNG 

                        

BÀ NGUYỄN NGỌC BÍCH 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế QTKD 

Cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 

Chức vụ đảm nhiệm: Phó Giám đốc SPC, phụ 

trách NSHC 

 

Quá trình công tác: 

 1987 – 1994: Nhân viên LĐTL, CTy XNK 

Nông Lâm Hải Sản 

 1994 – 2008: Phó Phòng TCLĐTL, CTy 

XNK Nông Lâm Hải Sản  

 2009 – 2011: Trưởng PhòngTCLĐTL, CTy 

TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải Sản. 

 2011 – 12/2013: Trưởng Phòng Kinh Doanh 

Dịch Vụ, CTy TNHH MTV XNK Nông Lâm 

Hải Sản. 

 12/2013 đến nay: Phó Giám Đốc Công ty 

Cổ Phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn phụ trách 

Nhân sự hành chính 

 

Quốc tịch: Việt Nam 

 

 

        

       BÀ BÙI THỊ ÁNH TUYẾT 

             KẾ TOÁN TRƢỞNG 

Trình độ chuyên môn: cử nhân Tài chính kế toán 

Cổ phiếu sở hữu cá nhân 16.500 

Chức vụ đảm nhiệm: Kế toán trưởng SPC 

 

Quá trình công tác: 

 01/2000-062001: thư ký P.Kinh doanh 

công ty TNHH Khải Nguyên 

 07/2001-10/2001: NV tổng hợp sản xuất 

CTCP BVTV Sài Gòn 

 11/2001-07/2004: NV kế toán phải thu 

CTCP BVTV Sài Gòn 

 08/2004-06/2007: NV kế toán thanh toán 

CTCP BVTV Sài Gòn 

 07/2007-06/2009: Kế toán trưởng Xí 

nghiệp BVTV Sài Gòn ở KCN Hiệp Phước 

 07/2009-10/2011: Trưởng bộ phận kế 

toán CTCP BVTV Sài Gòn 

 11/2011-05/2015: Phó phòng TCKT, 

CTCP BVTV Sài Gòn 

 Từ 06/2015: Trưởng phòng TCKT, CTCP 

BVTV Sài Gòn    

 

Quốc tịch: Việt Nam 

Giao dịch cổ phiếu SPC: mua 4.900, bán 4.900 
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Chế độ làm việc 

 

Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật về lao động như: thời gian làm việc 07 giờ 

30 phút /ngày và chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Thời gian nghỉ phép, lễ tết, ốm, thai sản tuân thủ 

theo đúng quy định của Luật lao động. 

 

Chính sách đào tạo 

 

Liên tục hoàn thiện, phát triển và đổi mới là cách thức để SPC hiện thực hóa những ước 

mơ, khát vọng và đam mê của mình. Do đó, CBCNV của SPC luôn cố gắng học tập, 

nghiên cứu và phát triển để có chất lượng công việc cao hơn và thỏa mãn tốt hơn các nhu 

cầu và mong đợi của khách hàng. Học tập và phát triển là phong cách sống của mỗi thành 

viên và toàn bộ tổ chức. Thông qua học tập, nghiên cứu và phát triển chúng tôi định hướng 

hành động vào việc liên tục hoà

vững cho công ty. 

 

Do đó, đào tạo để phát triển là một chính sách rất được coi trọng tại SPC. Công ty coi đào 

tạo là phương thức hỗ trợ quá trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. Do đó. mọi 

thành viên đều được khuyến khích nâng cao trình độ và kiến thức, dù bằng hình thức tham 

gia các khoá học của Công ty tổ chức hay qua các lớp bên ngoài. Ðào tạo tại chỗ chiếm 

một vai trò quan trọng và cũng được tập trung đặc biệt. Phần lớn thành viên mới gia nhập 

Công ty đều được đào tạo theo phương thức một kèm một. Khi cần thiết, chúng tôi tạo 

điều kiện cho nhân viên có cơ hội tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để trau dồi, cập nhật 

kiến thức.  

 

Chính sách tiền lƣơng, thƣởng 

Chính sách tiền lương, thù lao, phụ cấp của SPC được xây dựng với mục tiêu: công bằng, 

nâng cao hiệu quả làm việc và tăng cường sự gắn bó lâu dài của các thành viên. Mức 

lương và phụ cấp của SPC rất cạnh tranh trong ngành BVTV và nằm trong nhóm những 

doanh nghiệp sản xuất thuốc BVTV hàng đầu Việt Nam. Lương và phụ cấp được trả trên 

căn cứ vào vị trí công việc (mỗi vị trí đòi hỏi mức độ kiến thức, kỹ năng, độ thách thức 

cũng như trách nhiệm khác nhau), hiệu quả làm việc và thâm niên làm việc của nhân viên. 

Tất cả vị trí công việc đều được phân tích, đánh giá, chấm điểm chi tiết và xếp vào một hệ 

thống nhất trong toàn Công ty. Hàng năm, mức cạnh tranh của mặt bằng lương cũng như 

thu nhập cho từng vị trí công việc đều được công ty sự đánh giá, xem xét và điều chỉnh 

phù hợp. 
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NHÂN SỰ 
 

 

Đến ngày 31/12/2015, tổng số lao động của công ty là 475 người với cơ cấu lao động như sau: 
 
 

Yếu tố 31/12/2015 

Số lượng nhân viên, công nhân 475 người 

Theo trình độ chuyên môn 

Tiến sỹ 02 người 

Cao học, Thạc sỹ 07 người 

Đại học, Cao đẳng 219 người 

Trung học chuyên nghiệp 29 người 

Lao động phổ thông + LĐ có tay nghề 218 người 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

 

Chi tiết cơ cấu cổ đông tính tới ngày 15/10/2015 

Danh mục 

TRONG NƢỚC NƢỚC NGOÀI TỔNG 

Số lƣợng  Tỷ lệ Số lƣợng  Tỷ lệ SỐ LƢỢNG  TỶ LỆ 

1. Cổ đông Nhà nƣớc 6.247.020 59,33% 

  

6.247.020 59,33% 

2. Cổ đông khác 3.601.650 34,20% 681.330 6,47% 4.282.980 40,67% 

- Cá nhân 2.993.230 28,43% 681.330 6,47% 3.674.560 34,90% 

- Tổ chức 608.420 7,67% 0 0% 608.420 7,67% 

Tổng  9.848.670 93,53% 681.330 6,47% 10.530.000 100% 
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Chính sách cổ tức 

Năm 2015 nghị quyết ĐHCĐ 

thường niên quyết định chia 15% cổ 

tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.  

Chúng tôi quyết định giành gần 

54% lợi nhuận sau thuế năm 2015 

để chi cổ tức, chia sẻ lợi ích nhiều 

hơn cho cổ đông. 
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TỈ SỐ TÀI CHÍNH 
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QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ 
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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 

1.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2015 

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh trên thị trường 

ngày càng khóc liệt, thêm vào đó thời tiết diễn biến khá phức tạp, nắng nóng, hạn hán kéo dài nên 

ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Theo đó, thị trường kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 

cũng kém phần sôi động, sức mua giảm đáng kể.  

Ngoài ra, vừa qua Ngân hàng Nhà nước liên tục điều chỉnh tăng tỷ giá USD (tăng 5%) do Trung 

Quốc giảm giá đồng nhân dân tệ đã làm cho chi phí tài chính năm 2015 tăng đột biến so với cùng 

kỳ năm trước, việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của đơn vị. 

1.2 KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015 NHƢ SAU: 

Tuy tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn nêu trên, nhưng với những quyết tâm nỗ lực của toàn 

thể cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành khá tốt 

kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Cụ thể như sau: 

1.2.1.Về kinh doanh:   

Kết quả cụ thể về sản xuất kinh doanh:  

 

Giá trị sản xuất (theo giá CĐ 94) :  

Năm 2015 thực hiện 660 tỷ, đạt 91% kế hoạch năm và bằng 98% so với thực hiện năm 2014 

Doanh thu:  

Năm 2015 thực hiện 872 tỷ, đạt 92% kế hoạch năm và bằng 99% so với thực hiện năm 2014  

Lợi nhuận trước thuế :  

Năm 2015 thực hiện 37,907 tỷ đạt 105% kế hoạch năm và bằng 118% so với thực hiện năm 2014 
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1.2.2  Về tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ: 

Chuyển nhượng dự án đầu tư tại Lào: thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công 

ty đã tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển 

nhượng dự án. Đến nay Công ty chỉ chuyển 

nhượng được 4/5 dự án với tổng giá trị thu 

hồi là 652.671 USD ~ 13.916.750.000 đồng. 

Đồng thời đã tiến hành thanh lý 25/75 tài sản 

là máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp, 

phương tiện vận chuyển,… với tổng giá trị 

thu hồi là 2.715.030.297 đồng. Như vậy, 

tổng giá trị thu hồi dự án đầu tư tại Lào đến 

thời điểm hiện nay khoảng : 16.631.780.297 

đồng. 

Các dự án còn lại gồm Trung tâm thương mại 

tại Km21 và các máy móc thiết bị sản xuất 

nông nghiệp. Công ty đang tiếp tục tích cực 

tìm kiếm đối tác chuyển nhượng toàn bộ 

MMTB còn lại này. Riêng dự án KM21 

Công ty dự kiến giữ lại làm văn phòng giao 

dịch kinh doanh thuốc BVTV. 

Dự án tại Kiên Giang : đã ký hợp đồng 

chuyển nhượng với Công ty cổ phần cơ khí 

Kiên Giang với giá 7.000.000.000 đồng 

(chưa bao gồm VAT). Hiện nay công ty đang 

tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến 

việc chuyển nhượng trên. 

Toàn bộ vốn đầu tư XDCB  năm 2015, Công 

ty chủ yếu tập trung đầu tư mua sắm một số 

máy móc thiết bị cho xí nghiệp Hiệp Phước 

để nâng cấp công nghệ và tăng cường năng 

lực sản xuất. 

1.2.3  Về lĩnh vực nghiên cứu - phát 

triển sản phẩm mới: 

Công ty đang tiến hành khảo nghiệm sản 

phẩm mới làm từ nguyên liệu hữu cơ. Sản 

phẩm có tính thân thiện môi trường, an 

toàn, chất lượng tạo sự khác biệt đang 

được Công ty chú trọng đầu tư nhằm tăng 

hiệu quả kinh doanh. 

 

Trong năm qua , Công ty đã cho ra mắt 

hàng loạt những sản phẩm mới có giá trị 

cao để từng bước thay thế các sản phẩm cũ 

như sản phẩm Pyanchor 5EC, Fasfix 

150SL, Lyphoxim 75.7WG, Butoxim 

5G…đây sẽ là những sản phẩm chiến lược 

của Công ty trong những năm sắp tới. 

1.2.4  Về công tác vận hành nội bộ:  

Công ty tiếp tục cơ cấu tổ chức bộ máy từ 

lãnh đạo đến các phòng, ban theo hướng 

tinh gọn, chuyên nghiệp hóa bộ máy văn 

phòng, và tăng cường nhân lực cho các đơn 

vị trực tiếp kinh doanh;  

Thực hiện công tác đào tạo kỹ năng, 

nghiệp vụ cho cán bộ quản lý phòng, ban, 

chi nhánh nhằm đổi mới cơ chế hoạt động;  
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quản trị nhân sự theo kết quả như xây dựng mục tiêu, trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, 

các phương án hoạt động cụ thể trong năm, cho từng tháng, từng vụ. 

Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch hàng tháng, quý và cả năm, 

tổ chức phong trào thi đua tiết kiệm chi phí trên toàn công ty. 

 

2. NHIỆM VỤ VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 

2.1 MỘT SỐ DỰ BÁO THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN: 

Các sản phẩm của Công ty tiếp tục giữ được uy tín đối với nông dân, người tiêu dùng trực tiếp 

về chất lượng, hiệu quả. Các khách hàng truyền thống của Công ty vẫn tiếp tục gắn bó với 

Công ty, chia sẻ khó khăn và kinh nghiệm thị trường. 

Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn về nguồn vốn 

thông qua các hợp đồng nhập khẩu thuốc BVTV, sự hỗ trợ của các Cục BVTV, Chi cục, Trạm 

BVTV ở các tỉnh, huyện trên toàn quốc 

Năm 2016 dự kiến vẫn còn nhiều khó khăn, nhu cầu thuốc BVTV giảm đáng kể, đặt biệt là 

nhu cầu thuốc trừ cỏ giảm sút rõ rệt. Tình hình nhiễm mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, tình hình hạn hán kéo dài ở khu vực nam trung bộ và nam 

bộ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nước ta. Thêm vào đó tình hình biến động 

tỷ giá USD sẽ tiếp tục có chiều hướng tăng trong thời gian tới.  

2.2 PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 

2.2.1  Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 
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2.2.2 Các giải pháp chính để Công ty đạt đƣợc kế hoạch đề ra 

*  Một là, chiến lược phát triển sản phẩm: 

Năm 2016 và những năm tiếp theo Công ty 

tập trung phát triển và cung ứng ra thị trưởng 

các sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc 

trừ sâu bệnh có nguồn gốc sinh học, các sản 

phẩm có kỹ thuật cao thân thiện với môi 

trường có hiệu quả cao cho nông dân, cạnh 

tranh được với các sản phẩm của các công ty 

khác trong cùng ngành. 

 

Xây dựng chiến lược tập trung cho những sản 

phẩm được phân phối độc quyền; Và chiến 

lược cho các nhóm sản phẩm A có mức hiệu 

quả thương mại cao, nhóm sản phẩm B có 

tính cạnh tranh với tỷ suất lợi nhuận thấp, 

nhóm sản phẩm C có hiệu quả thấp.  

*  Hai là, chiến lược cây trồng: 

Thị trường kinh doanh của Công ty trải dài 

khắp nước nhưng trước đây, bộ sản phẩm của 

Công ty chỉ tập trung vào 1 số cây trồng 

chính. Ngoài ra, nông dân thường còn chạy  

theo thị trường để tự chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng. Nên Công ty xây dựng các bộ sản 

phẩm chiến lược cho cây trồng chủ lực và 

cây trồng tiềm năng, nhằm giảm thiểu và 

hạn chế tối đa những rủi ro đối với cây trồng 

mất năng suất và mất giá hiện nay như cây 

cao su, cà phê, bắp, thanh long; đồng thời 

cũng thuận lợi cho việc đưa các sản phẩm 

vào vùng sâu, vùng xa. 

*  Ba là, củng cố hệ thống phân phối: 

Đánh giá hệ thống phân phối hiện tại, đặt 

biệt là các đại lý có tiềm năng hoặc đại lý có 

nguy cơ về tài chính; Và mở rộng hệ thống 

đại lý cấp 2, các đại lý bán hàng trực tiếp 

cho nông dân để giảm rủi ro về tài chính. 

Tạo quan hệ gắn bó với hệ thống phân phối 

qua các chương trình khuyến mãi, tổ chức 

gặp gỡ, hội thảo như chương trình bốc thăm 

trúng thưởng, đồng hành cùng SPC, phân 

nhóm khách hàng theo mức: khách hàng vip, 

khách hàng thân thiết, khách hàng thẻ đồng, 

thẻ bạc, thẻ vàng,…, mỗi nhóm sẽ được gắn 

với quyền lợi tương ứng.  

Đồng thời tập trung, tăng cường phát triển 

hệ thống phân phối tại thị trường 

Campuchia, Lào, và Myanmar. 

 

 



                              Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 

   

Báo cáo thường niên 2015 

51 

*  Bốn là, thực hiện dàn trải doanh thu:  

Tình hình mùa vụ, thời tiết khắc nghiệt, thói 

quen mua chịu của nông dân và năng lực 

quản lý yếu kém của đại lý đã làm ảnh 

hưởng đến việc thu hồi tiền bán hàng cho 

nông dân. Từ đó 1 số đại lý đã phá sản kéo 

theo khoản nợ phải thu của Công ty. Như 

vậy, việc tập trung vốn lớn vào một số đại lý 

sẽ rất rủi ro. Công ty đã quyết liệt giảm hạn 

mức tín dụng đối với 1 số đại lý lớn, mở 

rộng và tăng doanh số cho các đại lý nhỏ. 

Những năm trước đây, tín dụng khách hàng  

có khi lên đến 10-12 tỷ, hiện nay cao nhất 

giảm còn 3-4 tỷ, và phấn đấu giảm còn 2-3 

tỷ trong những năm sắp tới. 

Mặt khác, việc phân bổ tương đối đều kế 

hoạch doanh số theo tháng, vụ, năm và kiểm 

soát chặt chẽ quá trình thực hiện để các đơn 

vị chi nhánh trực thuộc chủ động và quyết 

tâm trong việc thực hiện kế hoạch được 

giao. 

*  Năm là, tập trung công tác quảng bá: 

Xây dựng kế hoạch marketting phát triển 

sản phẩm khác nhau: sản phẩm mới, sản 

phẩm phổ biến đã có thương hiệu, sản phẩm 

có hiệu quả cao. 

Đào tạo nhân viên kinh doanh và BSCT 

chuyên sâu về kỹ thuật, có chuyên môn kinh 

nghiệm bán hàng và nghiệp vụ BVTV để 

phát triển các sản phẩm thuốc BVTV mới,  

các sản phẩm độc quyền phân phối, các sản 

phẩm thương hiệu SPC. 

Tổ chức quảng bá, hội thảo cho đại lý, tọa 

đàm trên đài truyền hình, đài phát thanh, tổ 

chức các điểm trình diễn nhằm tăng thương 

hiệu. 

Phổ biến đa dạng các chương trình khuyến 

mãi: Quay số may mắn, thẻ cào, bốc thăm 

trúng thưởng đến từng đối tượng khác hàng: 

đại lý, người nông dân nhằm mở rộng thị 

trường và tăng doanh số bán của công ty. 

 

Tập trung đẩy mạnh thị trường tại 

Campuchia và Myanmar: mở rộng địa bàn 

hoạt động tại Campuchia như mở thêm chi 

nhánh tại Konpongcham,… đăng ký một số 

sản phẩm chiến lược và tìm kiếm đơn vị 

phân phối tại Myanmar. Bên cạnh đó bổ 

sung nhân sự kinh doanh, phát triển thị 

trường cho các thị trường này. 

Thực hiện chương trình cánh đồng mẫu tại 

Mộc Hóa – Long An, Đồng tháp để cung 

ứng, quảng bá thuốc BVTV trực tiếp đến 

bà con nông dân. 
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*  Sáu là, tăng cƣờng phát triển các nguồn lực: 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

bằng chính sách thu hút, đào tạo, phân phối 

và sử dụng một cách hiệu quả trên cơ sở chủ 

động qui hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng các 

chức danh then chốt của Công ty. Trước mắt 

tập trung chức danh Trưởng phòng, Giám 

đốc chi nhánh trực thuộc có năng lực trình 

độ, có tâm huyết gắn kết với Công ty, mặt 

khác phải có chính sách lao động tiền lương 

hợp lý, thỏa đáng để thu hút chất xám. 

Tăng cường phát triển nguồn vật lực, khai 

thác triệt để sử dụng tài sản hữu hình và vô 

hình của Công ty cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới 

một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri 

thức kinh doanh hiện đại; Nâng cao năng lực 

quản trị đạt tầm chuyên nghiệp và đẳng cấp. 

Trẻ hoá cán bộ lãnh đạo và quản lý. Các 

cán bộ lớn tuổi, có chuyên môn cao, nhiều 

kinh nghiệm tạo thành một đội ngũ chuyên 

gia để hỗ trợ cho cán bộ lãnh đạo trẻ. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

vào công tác quản lý điều hành nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. 

Tăng cường lực lượng phát triển thị 

trường, phát triển mạnh về chiều rộng và 

chiều sâu. Đảm bảo mỗi vùng kinh tế nông 

nghiệp trọng điểm đều có nhân viên phát 

triển thị trường. 

Đổi mới phong cách quản trị và điều hành 

thật đồng bộ trên cơ sở thực hiện đúng 

Điều lệ và qui chế hoạt động của công ty 

nhằm thực hiện đạt hiệu quả nghị quyết đại 

hội đồng cổ đông. 

 

KẾT LUẬN:  

Qua một năm sản xuất kinh doanh đầy biến động, toàn thể cán bộ công nhân viên SPC 

đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, chia sẻ khó khăn, để hoàn thành công tác và nhiệm vụ 

đƣợc phân công.  

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 rất nặng nề, tuy đã có những kế hoạch khắc 

phục và phƣơng án hành động sẵn sàng, nhƣng Công ty cũng không thể lƣờng hết 

những biến cố, rủi ro; và nhiều công tác đổi mới ở Công ty đang trong quá trình rút 

kinh nghiệm để dần dần hoàn thiện. Để vƣợt qua thử thách, hoàn thành kế hoạch năm 

2016 với kết quả nhƣ mong đợi của cổ đông và toàn thể CBCNV của SPC, Ban Điều 

hành Công ty rất mong muốn có đƣợc sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ công 

nhân viên, sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự hỗ trợ của Lãnh đạo Tổng Công ty, các Sở 

Ban Ngành thành phố nhằm đóng góp cho sự nghiệp phát triển Công ty. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 

1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015: 

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

Năm 2015, tình hình cạnh tranh trong ngành thuốc bảo vệ thực vật vẫn diễn ra hết sức gay gắt. 

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến không thuận lợi, nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh 

hưởng rất đến sản xuất nông nghiệp. Vừa qua, đồng nhân dân tệ giảm giá gần 4,6% so với 

đồng đô la Mỹ. Để hỗ trợ nền kinh tế,  Ngân hàng nhà nước Việt Nam tăng tỉ giá bình quân 

liên ngân hàng thêm 1% và nới lỏng biên độ tỷ 

giá từ 1% lên 3%, do đó tỷ giá VND/USD đã 

tăng gần 5%. Việc điều chỉnh tỷ giá 

VND/USD tăng đột ngột nêu trên đã ảnh 

hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của đơn 

vị. Tuy nhiên, vượt lên các khó khăn đó, Công 

ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đã có một 

năm 2015 khá thành công. Doanh thu đạt 92% 

so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 

105% so với kế hoạch mà ĐHCĐ đã giao phó. 

 

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh năm 2015 vừa qua khá tốt, tuy nhiên 

hiệu quả chưa tương xứng với khả năng do những nguyên nhân sau: 

- Chi phí tài chính cao: do vốn lưu động chủ yếu tài trợ bằng vốn vay ngân hàng và do 

việc điều chình tăng tỷ giá VND/USD đột ngột của Ngân hàng nhà nước Việt Nam làm 

cho chi phí tài chính tăng cao, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty.  

- Chi phí bán hàng cao: do tình hình cạnh tranh gay gắt, các đơn vị cùng ngành  luôn có 

những chính sách bán hàng thu tiền hấp dẫn, vì vậy buộc Công ty cũng phải đưa ra các 

chính sách bán hàng, thu tiền liên tục để bán được hàng nhằm đảm bảo hoàn thành kế 

hoạch mà Đại hội cổ đông giao phó 
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1.2 Các phiên họp và nghị quyết của HĐQT trong năm 2015 

Trong năm 2015 vừa qua, được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông trong công tác chỉ đạo 

thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng 

và định hướng cho Ban điều hành công ty thực hiện các chương trình hành động tích cực và 

đồng bộ trong năm 2015 thông qua các nội dung làm việc, thảo luận, tìm nhiều giải pháp thực 

hiện Nghị quyết của ĐHCĐ giao 

1.3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 

 

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: 

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát đã tiến hành xem xét năng lực, hiệu quả kinh tế của các đơn vị kiểm toán và thống 

nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo 

tình hình tài chính năm 2015 cho Công ty. 

Đã hoàn tất bàn giao chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty 

Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ: đã thực hiện hoàn tất 
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1.4 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT: 

Công ty đã thực hiện công tác chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị theo đúng kế hoạch đã 

được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 với tổng thù lao là 164.000.000 đồng. Chi 

tiết cho từng thành viên HĐQT như sau: 

 Chủ tịch hội đồng quản trị: 

5.000.000 đồng/tháng (từ 01/2015 

đến 04/2015) 

 Chủ tịch hội đồng quản trị: hưởng 

lương chuyên trách (từ 05/2015 

đến 12/2015) 

 Thành viên hội đồng quản trị:  

3.000.000 đồng/tháng 

 

1.5 Kết quả giám sát đối với Ban điều hành: 

Căn cứ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát công 

tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua các 

cuộc họp định kỳ tháng, hoặc họp bất thường trong trường hợp có công việc quan trọng, khẩn 

cấp cần giải quyết. 

Các nội dung giám sát có chuyên đề:  

 Giám sát việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý. 

 Giám sát xử lý nợ phải thu, giám sát chất lượng hàng tồn kho. 

 Giám sát việc thu chi tài chính. 

 Giám sát việc thanh lý các dự án đầu tư không hiệu quả. 

 Giám sát việc thực hiện Qui chế của Ban điều hành. v.v… 

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, đảm bảo 

hoạt động của Công ty được diễn ra ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất và kinh doanh, tuân thủ 

quy định của pháp luật, bám sát định hướng do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. 
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1.6 Nhận xét đánh giá: 

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã hết sức tập trung nổ lực 

phấn đấu đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tập trung dồn sức cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh đạt doanh thu và lợi nhuận. Lập dự phòng đầy đủ theo nghị quyết đặt ra, trong năm 

HĐQT đã ban hành 24 Nghị quyết và có 08 lần trực tiếp làm việc với Ban điều hành. Tham gia 

nhiều cuộc giám sát những nội dung công ty đang quan tâm. 

Tuy nhiên đánh giá công tác quản lý điều hành trong năm qua, việc tập trung giải quyết thanh 

lý các máy móc thiết bị tại SPC Lào còn chậm, việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng gặp nhiều 

vướng mắc khó khăn làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Hướng tới HĐQT sẽ giám sát tích cực hơn nữa đối với Ban điều hành về việc thanh lý các máy 

móc thiết bị tại SPC Lào theo Nghị quyết Đại hội đồng thông qua. 
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Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2015: 

Stt Nghị quyết/Quyết định Ngày Diễn giải 

1 06/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 15/01/2015 Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh 

Ngôn-Giám đốc CN Đồng Tháp 

2 02/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 17/01/2015 Nghị quyết thống nhất theo Tờ trình 57/2014 thành lập 

Cn Bình Dương, chấm dứt hoạt động CN Bình Phước 

3 05/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 19/01/2015 Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình 

Đông - Giám đốc CN Đồng Nai 

4 46/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 20/01/2015 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Ngôn  

nhận nhiệm vụ Giám đốc CN Đồng Tháp 

5 47/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 20/01/2015 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Đông  

nhận nhiệm vụ Giám đốc CN Đồng Nai  

6 48/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 20/01/2015 Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Bình Phước 

7 49/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 20/01/2015 Thành lập Chi nhánh Bình Dương 

8 50/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 20/01/2015 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hoài  

- Giám đốc CN Bình Dương 

9 08/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 23/01/2015 Nghị quyết thống nhất thông qua tình hình thực hiện 

KHSX KD 2014, lựa chọn công ty kiểm toán, thanh lý 

dự án Kirirum, chuyển nhượng dự án Kiên Giang, tình 

hình quản lý công nợ, trả lương thưởng tết 2015, 

KHKD 2015 

10 10/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 05/02/2015 Nghị quyết thống nhất đồng ý tìm đối tác chuyển 

nhượng quyền mua cổ phiếu HAI 

11 12/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 10/03/2015 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và tạm 

ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015 

12 404/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 26/03/2015 Bổ nhiệm Ông Trương Đình Pháp Quyền Giám đốc CN 

Kiên Giang 

13 405/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 26/03/2015 Bổ nhiệm Ông Đinh Văn Sơn Quyền Giám đốc Xí 

nghiệp BVTV Sài Gòn 

14 406/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 26/03/2015 Bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Hải Quyền Giám đốc SPC Lào 

15 16/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 26/03/2015 Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Ông Trương Đình 

Pháp - Quyền Giám đốc CN Kiên Giang 

16 17/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 26/03/2015 Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Ông Đinh Văn Sơn - 

Quyền Giám đốcXí nghiệp BVTV SG, Ông Lê Ngọc 

Hải - Quyền Giám đốc SPC Lào 

17 20/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 08/04/2015 Nghị quyết thống nhất Ông Điêu Quang Trung đại diện 

vốn đầu tư Cty CPTM Mộc Hóa 

18 493/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 13/04/2015 Cử Ông Điêu Quang Trung, Trần Thành Châu đại diện 

quản lý phần vốn đầu tư tại Cty CP TM Mộc Hóa 

19 24/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 14/04/2015 Nghị quyết thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận, 

báo cáo thù lao HĐQT, BKS,hỉnh sữa điều lệ, ủy quyền 

chọn Cty kiểm toán 

20 26/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 21/04/2015 Nghị quyết thống nhất KH lợi nhuận năm 2015, từ 

nhiệm bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, bầu chủ 

tịch HĐQT, bổ nhiệm Giám đốc, phó Giám đốc Công 

ty 

21 28/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 24/04/2015 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 

22 566/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 25/04/2015 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng Giám đốc Công ty 

thời hạn 5 năm từ 25/4/2015 

23 567/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 25/04/2015 Bổ nhiệm Ông Điêu Quang Trung  

Phó Giám đốc Công ty từ ngày 25/4/2015 
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Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2015: 

Stt Nghị quyết/Quyết định Ngày Diễn giải 

24 657/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 23/05/2015 Bổ nhiệm Ông Hoàng Đình Hoan - Trưởng phòng 

XNK Công ty 

25 659/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 23/05/2015 Điều động Ông Phan Tiến Dũng nhận nhiệm vụ Phó 

Giám đốc Xí nghiệp BVTV Sài Gòn 

26 660/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 23/05/2015 Bổ nhiệm Ông Trần Đình Mẫn - Phó phòng KDTT 

Công ty 

27 661/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 23/05/2015 Bổ nhiệm Bà Phùng Thái Phương Trang - Phó phòng 

TCKT Công ty 

28 34/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 23/05/2015 Nghị quyết thống nhất thông qua các Tờ trình 28, 29, 

30,31,32,33,34,35,36 phân công Thành viên BGD, thay 

đổi hình thức ký HD với Bà Cẩm Hồng, lựa chọn Cty 

Kiểm Toán, Quy chế tài chính, phân công thành viên 

HĐQT 

29 36/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 25/05/2015 Nghị quyết thống nhất thông qua Tờ trình số 38 v/v đầu 

tư thiết bị nghiền sản xuất thuốc BVTV dạng WP 

30 695/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 29/05/2015 Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Ánh Tuyết - Kế toán trưởng 

Công ty 

31 40/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 29/05/2015 Nghị quyết thống nhất  thông qua tờ trình 27 v.v Bổ 

nhiệm Kế toán trưởng Công ty 

32 698/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 02/06/2015 Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và phân công 

thành viên Hội đồng Quản trị 

33 699/QD/BVTVSG/HĐQT/2015 02/06/2015 Ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty và phân công 

thành viên Ban Giám đốc 

34 44/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 19/06/2015 Nghị quyết thống nhất thông qua giá sàn chuyển 

nhượng dự án Núi Tiên tại Lào 

35 774/QC/BVTVSG/HĐQT/2015 23/06/2015 Quy chế Tài chính Công ty 

36 45/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 25/06/2015 Nghị quyết thống nhất thông qua việc chuyển nhượng 

dự án Siêu thị Nông Nghiệp Sài Gòn tại Kiên Giang 

37 55/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 07/09/2015 NQ HĐQT phiên họp ngày 21/08/2015 thông qua nội 

dung các tờ trình số 54, 53, 57, 51, 52, 62, 56. 

38 57/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 10/09/2015 Cử ông Phạm Mạnh Phong-Q.GĐCN Trạm DV làm đại 

diện phần vốn đầu tư của cty CP BVTV Sài Gòn tại cty 

CPTM Mộc Hóa. 

40 60/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 26/09/2015 Cử ông Bùi Khánh Trường - Chuyên viên P.KDTT làm 

đại diện phần vốn đầu tư của cty CP BVTV Sài Gòn tại 

cty CPTM Mộc Hóa thay ông Phạm Mạnh Phong. 

39 61/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 02/10/2015 NQ HĐQT chấp thuận Kế hoạch chi phí quý 3,4/2015 

của SPC Lào. 

41 63/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 02/10/2015 NQ HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua 

việc miễn nhiệm thành viên BKS ông Nguyễn Công 

Khải, bầu bổ sung thành viên BKS 

 ông Trần Đình Vũ NK 2013-2017. 

42 65/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 12/10/2015 Thông qua chủ trương sửa chữa hoàn chỉnh hệ thống 

PCCC hiện hữu tại XNHP thay thế cho hạng mục làm 

mới hệ thống PCCC theo KHĐT. 

43 69/NQ/BVTVSG/HĐQT/2015 30/11/2015 Thông qua nội dung các tờ trình số 73,74, tiến độ đầu 

tư MMTB, Quy chế quản lý sử dụng quỹ thưởng BĐH, 

các nội dung khác liên quan đến cổ phiếu cty HAI, 

Mộc Hóa. 
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2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

2.1 Kế hoạch tài chính 2016: 

a. Doanh thu: 950 tỷ đồng 

b. Lợi nhuận trước thuế : 39,657 tỷ đồng 

c. Lợi nhuận sau thuế : 29,432 tỷ đồng 

2.2 Giải pháp thực hiện: 

a. Tiếp tục tập trung triển khai chiến lược phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

nhiệm kỳ 2013-2017.  

b. Hội đồng quản trị sẽ tăng cường giám sát, cùng với Ban điều hành đưa ra nhiều giải pháp 

tích cực đem lại hiệu quả và quyền lợi cho cổ đông. 

c. Tập trung giải quyết, thanh lý các máy móc thiết bị tại SPC-Lào, tập trung thu hồi công nợ 

nhằm thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất chính của Công ty. 

d. Thực hiện trả lương người lao động phấn đấu đảm bảo đời sống ổn định để người lao động 

an tâm, gắn bó với công ty.   

e. Tăng cường làm việc với các đối tác nhập khẩu nước ngoài để chuyển đổi các phương thức 

thanh toán từ L/C sang DA. 

f. Tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn về việc phối hợp với các đơn vị 

thuộc Tổng công ty nhằm phát triển thị trường, mở rộng ngành nghề kinh doanh.  

g. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm MMTB theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

h. Tiết giảm các chi phí cho phù hợp với Nghị quyết số 11/NQ-CP của Thủ tướng Chính Phủ. 

i. Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý đủ sức để đảm nhận chức trách nhiệm vụ được phân công. 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 : 

Căn cứ vào Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành về tài 

chính kế toán thì Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn 

đã phản ánh được tình hình tài sản, nguồn vốn, và kết quả kinh doanh năm 2015. 

Đơn vị tính : đồng 

Vốn điều lệ :                         105.300.000.000 

Trong đó vốn Nhà nước chiếm 59,33 % :62.470.200.000 

Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2015 :                        230.921.221.860 

Trong đó : 

- Phải thu Công ty Monsanto Thái Land :22.813.197.000 

- Phải thu Công ty TNHH Dekalb VN :2.221.442.213 

- Phải thu Công ty SPC-Cambodia :39.550.109.544 

- Phải thu Công ty SPC-Lào: 25.766.664.631 

- Phải thu khách hàng kinh doanh khác :140.569.808.472 

Dự phòng công nợ phải thu khó đòi :                        (44.611.598.237) 

- Công nợ Cty Monsanto : (22.813.197.000) 

- Công nợ Cty TNHH Dekalb VN : (2.221.442.213) 

- Công nợ khách hàng kinh doanh : (19.576.959.024) 

Hàng tồn kho :                          215.454.778.682 

- Giá trị hàng tồn kho :228.197.119.009 

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho :(12.742.340.327) 

Tài sản cố định :                                                                                            28.042.858.358 

- Nguyên giá :132.533.737.035 

- Hao mòn lũy kế : (104.490.878.677) 

Chi phí XDCB dở dang :                         565.706.880 

- Dự án kho Long An :407.320.574 

- Dự án kho mở rộng Cần Thơ :158.386.306 

Bất động sản đầu tƣ :                          3.172.171.188 

- Nguyên giá : Nhà cửa, vật kiến trúc, đất tại Lào :4.595.224.717 

- Hao mòn lũy kế :(1.423.053.529) 
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Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn & dài hạn :                   11.167.242.437 

 DANH MỤC VỐN ĐẦU TƢ 

1 Cty CP thương mại Mộc Hóa    7.510.164.939 

2 Cty CP Nông dược H.A.I    1.837.670.000 

3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính cổ phiếu H.A.I  (1.201.190.000) 

 

Chi phí trả trƣớc dài hạn :                 18.041.328.118 

Trong đó : 

- Chi phí thuê đất Hiệp Phước :16.264.107.839 

- Chi phí cải tạo đất thuê Lào:634.450.510 

- Chi phí CCDC, sửa chữa TSCĐ chờ phân bổ:1.142.769.769 

Vay ngắn hạn & dài hạn :                 76.123.309.588 

Vay ngắn hạn :                 74.324.716.719 

- Vay ngắn hạn các ngân hàng :74.254.716.719 

- Vay các tổ chức và cá nhân :70.000.000 

Vay dài hạn các ngân hàng :                                                                   1.798.592.869 

Nợ phải trả ngắn hạn & dài hạn :                308.736.447.147 

Trong đó : 

- Phải trả người bán : 243.584.690.850 

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước : 5.319.897.891 

- Phải trả người lao động : 23.343.229.464 

- Các khoản phải trả, phải nộp khác : 36.488.628.942 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : ĐVT : triệu đồng 

 

STT 

 

        Nội dung 

Thực hiện 

 năm 2014 

Năm 2015 Tỷ lệ 

  Kế hoạch Thực hiện 3/1 3/2 

          1          2          3      4      5 

1 Doanh thu       880.369 950.000 872.207    99%   92% 

2 Lợi nhuận trước thuế 32.193  35.970 37.908   118% 105% 

3 Lợi nhuận sau thuế 22.451  28.056 28.028   125% 100% 

4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.132   2.664 2.662   
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2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 

 

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2015, Công ty đã thực hiện với 

các kết quả nhƣ sau : 

- Trong năm 2015, Doanh thu đạt 92%, lợi nhuận trước thuế đạt 105% và lợi nhuận sau 

thuế đạt 100% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASCthực hiện việc kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2015 theo đúng Nghị quyết. 

- Đã chi trả thù lao đầy đủ cho HĐQT và BKS theo nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 

năm 2015 

- Công ty đã sử dụng và trích lập các quỹ đầu tư phát triển khen thưởng, phúc lợi theo 

đúng tinh thần của Nghị quyết. 

- Công ty đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông theo Nghị 

quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 

- Công ty đã thông báo việc sửa đổi Điều lệ theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, công ty đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc 

Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/04/2015 và thực hiện đầy đủ công 

tác bàn giao theo qui định. 

- Đã bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 là Ông Nguyễn Quốc 

Dũng và Bà Nguyễn Thị Thúy, đồng thời miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với 

Ông Dương Minh Quang và Ông Hà Quốc Cường theo đúng nội dung của Nghị quyết. 
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3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT NĂM 2015 : 

- HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, ban hành 

các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, 

công tác tái cấu trúc và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty. 

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, ngoài ra để ra các quyết định 

phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, HĐQT thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các 

thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.  

- Trong các phiên họp HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc vi tinh thần 

trách nhiệm cao để đưa ra các Nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo 

kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật. 

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù 

hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty,Luật Doanh nghiệp và luật 

pháp Việt Nam. 

- Trong năm qua, HĐQT đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên 

nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, chế 

độ chính sách của nhà nước và của Công ty. 
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