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Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Tên tiếng anh: SOUTHERN SEED CORPORATION
Tên viết tắt: SSC
Giấy CN ĐKDN: Số 0302634683 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 
24/6/2002, thay đổi lần thứ 8 ngày 09/01/2017
Vốn điều lệ: 149.923.670.000 VNĐ
Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ – Phường 1 – Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028) 3844.2414
Số fax: (028) 3948.5026
Website: www.ssc.com.vn
Email: southernseed@ssc.com.vn

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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Công ty Giống cây trồng 
phía Nam được thành lập

Cổ phần hóa thành Công 
ty cổ phần Giống cây 
trồng miền Nam, vốn 
điều lệ 60 tỷ đồng

Hợp nhất và trở thành 
Chi nhánh I trực thuộc 
Công ty Giống cây trồng 
Trung Ương. 
Đổi tên thành Xí nghiệp 
Giống cây trồng I

1976

Thành lập Công ty Giống 
cây trồng Trung Ương II.
Đổi tên thành Công ty 
Giống cây trồng miền 
Nam

1989-1993

Chính thức niêm yết tại 
Trung tâm Giao dịch 
chứng khoán Tp.HCM 
với mã chứng khoán là 
SSC

2005

20072002

Phát hành 4.000.000 cổ 
phiếu nâng vốn điều lệ 
lên 100 tỷ

1978-1981

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN
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Phát hành thêm 4.499.427 
cổ phiếu thưởng cho cổ 
đông hiện hữu và 492.940 
cổ phiếu ưu đãi cho Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Cán bộ công nhân 
viên, nâng vốn điều lệ lên 
149.923.670.000 đồng

2010

2012

Thành lập văn phòng đại 
diện tại Lào và chi nhánh 
Trung tâm Giống Rau  
Hoa – SSC

Thành lập Nhà máy chế 
biến Trà Vinh, đón nhận 
huân chương Độc lập 
Hạng Ba

Thành lập Phòng 
Marketing và Phát triển 
sản phẩm, sáp nhập 
Trung tâm Giống Rau 
Hoa vào Trung tâm 
Nghiên cứu Giống cây 
trồng miền Nam. Thành 
lập trại Giống cây trồng 
Tân Hiệp (Bình Dương)

2013

2014

2015

Công ty được công nhận 
là Doanh nghiệp Khoa 
học Công nghệ. Đồng 
thời thành lập chi nhánh 
Campuchia và chi nhánh 
miền Trung

Tiếp nhận Chi nhánh 
Đồng Bằng Sông Cửu 
Long của NSC

2016 - NAY
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CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Năm Thành tích

1980 Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3 cho Công ty. Lúc đó 
SSC là đơn vị thành viên Công ty Giống cây trồng Trung Ương

1998 – 2003 Giải thưởng Bông Lúa Vàng Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Cần Thơ 5 năm liền
2001 Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 1 cho Công ty

2005 Chủ Tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể Cán bộ công 
nhân viên Công ty

2008

Cúp vàng “Thương hiệu Chứng khoán uy tín và Công ty Cổ phần hàng đầu Việt 
Nam”.
Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam – Lào – Campuchia” do Hiệp hội 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ công nhận

2013 Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng 3 cho Công ty

2014 Đón nhận Huân chương Độc lập Hạng ba và Lễ khánh thành Trung tâm Giống Rau 
Hoa – SSC

2015

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực Xây 
dựng Nông thôn mới từ năm 2010 – 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg, ngày 21/07/2015)
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua 
“Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn từ năm 2011 đến năm 
2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (theo 
Quyết định số 1687/QĐ-TTg, ngày 01/10/2015)
SSC nhận giải thưởng Doanh nghiệp vì Nhà Nông; giải thưởng Bông Lúa Vàng; 
bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Từ năm 2016 đến nay

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tặng Bằng khen Doanh nghiệp 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu , chọn tạo, sản xuất, kinh doanh 
giống cây trồng góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn (theo Quyết định số 
5077/QĐ-BNN-TC, ngày 06/12/2017)
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Thương hiệu Chứng khoán Uy Tín & Công ty cổ phần 
hàng đầu Việt Nam.
Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Cờ thi 
đua do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng.
Được bình chọn là Hạt giống Vàng Việt Nam cấp 5 sao.
Được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học công 
nghệ.
Danh sách Forbes 200, danh sách 500 Doanh nghiệp tăng 
trưởng nhanh 2013.
Giải thưởng Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo.
Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu tiêu biểu 
năm 2014".
Nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu cạnh tranh năm 2014.
Giải thưởng điển hình sáng tạo nông nghiệp Việt Nam 
năm 2014.
Cúp vàng Top ten thương hiệu Việt - Ứng dụng KHCN 
lần thứ 2 năm 2014.
Cúp vàng Tam Nông.
Danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM tặng Bằng khen đã 
có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2016 
góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành 
phố (Quyết định số 2111/QĐUB, ngày 28/4/2017)

Một số thành tích quan trọng khác:
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 
Ngành nghề hoạt động Sản phẩm chính

• Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, 
xuất nhập khẩu giống cây trồng các 
loại.

• Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu 
nông sản, vật tư nông nghiệp.

• Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, xuất nhập 
khẩu các loại máy móc, thiết bị chế 
biến hạt giống và nông sản...

• Sản xuất gia công, đóng gói thuốc bảo 
vệ thực vật.

• Kiểm tra hạt giống cây trồng. Kiểm 
nghiệm và chứng nhận chất lượng 
giống cây trồng nông nghiệp.

Hạt giống lúa

Vật tư nông nghiệp

Hạt giống rauHạt giống bắp

Phân bón
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Địa bàn hoạt động

Trong nước:
• Miền Nam: Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Dương, Trà Vinh, 

Đồng Tháp 
• Miền Bắc và miền Trung: Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Nam.

Nước ngoài: Lào, Campuchia

Thuốc bảo vệ thực vật Sản phẩm khác

Bắc
Lào

Nam
Campuchia

Trung
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC 

• Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam hoạt động theo mô hình quản trị được xây dựng và tổ chức 
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014 với các thiết chế quan trọng gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc. Là một Công ty đại chúng niêm yết khá lâu trên thị trường 
chứng khoán, Công ty áp dụng chặt chẽ, bám sát quy định, hướng dẫn của các Quy định hiện hành về cấu 
trúc Hội đồng quản trị cũng như vai trò của Ban Kiểm soát.

• Hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên nhiệm kỳ mới là 5 năm (2015 – 2019), trong 
đó có 01 thành viên là thành viên độc lập không điều hành. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát 
và chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty.

• Bên cạnh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng là một thiết chế quan trọng đóng vai trò kiểm tra, giám 
sát hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong 
SSC, Ban Kiểm soát là một cơ quan độc lập thực sự gồm 02 thành viên không phải là người có liên quan 
đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, hoạt động độc lập với bộ máy điều hành và có chức 
năng quan trọng là thực hiện công tác giám sát để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông, bảo vệ công ty và những 
người có quyền lợi liên quan đến SSC. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát là 05 năm.

Mô hình quản trị

Công ty con, công ty liên kết

1. Công ty cổ phần Cơ khí Giống cây Trồng Miền Nam: Đang tiến hành thủ tục phá sản, chờ Tòa án Nhân 
dân TP/HCM ra phán quyết/quyết định phá sản.

2. Công ty Cổ phần Giống cây trồng An Nam: đã chuyển nhượng phần vốn của SSC tại Công ty cổ phần 
Giống cây trồng Nam An, tháng 11/2017 
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Cơ cấu tổ chức 
ĐẠI HỘI 

ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TGĐ 
NGHIÊN CỨU

PHÓ TGĐ 
SX & QLCL

PHÓ TGĐ 
QUẢN TRỊ

PHÓ TGĐ 
KINH DOANH

PHÒNG 
SẢN XUẤT

PHÒNG QLCL

TRẠM GCT 
CỦ CHI

TRẠI GCT 
LÂM HÀ

TRẠI GCT 
TÂN HIỆP

CHI NHÁNH 
MIỀN TRUNG

CHI NHÁNH 
CAMPUCHIA

CHI NHÁNH     
HÀ NỘI (*)

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN 
HẠT GIỐNG HƯNG YÊN

VĂN PHÒNG   
ĐẠI DIỆN LÀO

TRUNG TÂM 
NGHIÊN CỨU 

GCT MIỀN NAM

PHÒNG 
KINH DOANH

PHÒNG 
MARKETING & 

PTSP

PHÒNG 
KH – ĐT

PHÒNG 
TC – KT

PHÒNG 
NS – HC

TRẠI GCT 
CỜ ĐỎ

TRẠM GCT 
CAI LẬY

CHI NHÁNH 
TRÀ VINH

(*) Chi nhánh Hà Nội  giải thể từ ngày 01/07/2017
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01

02

Tập trung phát triển sản phẩm mới:
• Công ty tập trung đẩy mạnh phát triển các loại giống mới, đặc biệt là lúa, bắp. Trong đó, Công 

tác nghiên cứu tạo giống mới được đặt lên hàng đầu, tạo những sản phẩm độc quyền mang 
tính thương hiệu cho công ty.

• Doanh thu tăng trưởng bình quân: hơn 10% (tỷ lệ sản phẩm độc quyền đến 2020 là 75%).
• Lợi nhuận biên (lãi gộp): trên 30%

 - Chi phí bán hàng: tối đa 8% trên doanh thu thuần hàng năm;
 - Chi phí quản lý: tối đa 8% trên doanh thu thuần hàng năm.

• Mục tiêu thị phần:
 - Chi phối thị trường ngô nếp, tăng sản phẩm lúa thuần ở ĐBSCL
 - Phát triển lúa lai nội địa và giảm dần lúa lai nhập khẩu; phát triển các sản phẩm rau lai.

• Xác định nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới. Công 
ty tập trung nguồn lực đào tạo các thế hệ kỹ sư nông nghiệp trình độ chuyên môn cao, tâm 
huyết.

• Tập trung hoàn thành dự án “Tái cấu trúc và xây dựng mô hình quản trị công ty” trong năm 
2018; từng bước điều chỉnh chính sách tiền lương phù hợp yêu cầu phát triển của Công ty; 
tăng cường sử dụng các chế độ khoán, thưởng một số hoạt động nhằm động viên CBNV kịp 
thời.

• Tập trung công tác nghiên cứu thị trường, thổ nhưỡng để tạo ra những giống cây phù hợp 
nhu cầu thực tế, đảm bảo chất lượng tốt.

• Củng cố công tác hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh của SSC, từ đó xác lập kế hoạch, 
mục tiêu, chỉ tiêu cho các hoạt động, các đơn vị của Công ty.

• Đầu tư nâng cấp, đổi mới thiết bị, xây dựng mở rộng cơ sở vật chất kho tàng, máy móc thiết 
bị phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất – chế biến – bảo quản và công tác quản lý.

• Mở rộng các vùng nguyên liệu có điều kiện sinh thái phù hợp để sản xuất hạt giống bắp lai, 
lúa lai và hạt giống rau.

• Triển khai công tác kế toán quản trị và kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và hạn chế các rủi 
ro trong toàn Công ty và các công ty con.

Mục tiêu chủ yếu của công ty

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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03
Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty

Đối với Nhà đầu tư/cổ đông 
hiện hữu của Công ty:

SSC luôn công khai minh bạch 
thông tin theo đúng các quy định của 
luật chứng khoán, thị trường chứng 
khoán cũng như đáp ứng thông tin 

được truyền tải đầy đủ đến Nhà 
đầu tư.

Đối với hoạt động sản xuất:
Quy trình sản xuất sản phẩm hạt 
giống, không gây ô nhiễm và thân 
thiện với môi trường; hạn chế các 

loại sâu bệnh.

Đối với khách hàng:
Khách hàng của SSC chủ yếu 
là người nông dân, công ty về 

lĩnh vực nông nghiệp, do đó, Công 
ty luôn tiếp cận sâu sát, hướng hoạt 
động sản xuất của Công ty đến nhu 
cầu chung của người nông dân, làm 

người bạn đồng hành cùng nông 
dân qua mỗi mùa vụ.

Đối với người lao động:
Công ty đặc biệt quan tâm đến đời sống 
vật chất và tinh thần của người lao động 

trong Công ty, tạo môi trường làm việc thân 
thiện, xanh, sạch. Tuân thủ các quy định của 

Pháp luật hiện hành đối với người lao động. Đặc 
biệt, Công ty luôn đặt sự an toàn sản xuất lên 
hàng đầu, đảm bảo người lao động được trang 

bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cần thiết 
trong quá trình sản xuất.



14 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

YẾU TỐ RỦI RO

Rủi ro về tăng trưởng kinh tế
Năm 2017 là năm cả nước tiếp tục thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. 
Tiếp nối thành công về mục tiêu tăng trưởng trong 
năm 2016, năm 2017 đánh dấu sự tăng trưởng bứt 
phá của nền kinh tế, cơ cấu kinh tế có sự chuyển 
dịch theo hướng tích cực gia tăng các ngành có hàm 
lượng công nghệ cao. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn 
luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì thế mục đích của việc 
tìm hiểu các rủi ro nhằm kiểm soát các rủi ro này 
trong giới hạn có thể chấp nhận được.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế:
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước 
tính tăng trưởng 6,81% so với năm 2016. Mức tăng 
trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao 
hơn mức tăng của các năm từ 2011 – 2016. Sự ổn 
định của nền kinh tế được đảm bảo nhờ vào các 
định hướng chính sách xuyên suốt của Chính phủ 
và NHNN, cũng như nguồn vốn FDI đổ vào thị 
trường Việt Nam.
Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, 
ngành thủy sản có mức tăng cao nhất với 5,54% do 
sản xuất thủy sản năm 2017 có nhiều khởi sắc so 
với năm 2016. Ngành nông nghiệp tăng 2,07% (năm 
2016 tăng 0,72%), cho thấy dấu hiệu phục hồi của 
ngành nông nghiệp sau những ảnh hưởng nặng nề 
của thiên tai năm 2016, xu hướng chuyển đổi cơ cấu 
sản phẩm trong nội bộ ngành theo hướng đầu tư 
vào những sản phẩm có giá trị kinh tế cao đã mang 
lại hiệu quả.
Những thuận lợi về tình hình kinh tế, điều kiện thời 
tiết đã hỗ trợ tích cực cho các công ty trong ngành 
nông nghiệp nói chung và SSC nói riêng. Tuy nhiên, 
với xu hướng đang chuyển dịch dần sang các sản 
phẩm có hàm lượng khoa học và giá trị kinh tế cao, 

ngày càng đòi hỏi các công ty về nông nghiệp phải 
tích cực đổi mình liên tục, bắt kịp với xu hướng thời 
đại.

Rủi ro về biến động lãi suất
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tùy thuộc vào 
đặc điểm kinh doanh của mình, mỗi doanh nghiệp 
có cơ cấu vốn khác nhau. Tuy nhiên, các doanh 
nghiệp sử dụng nguồn vốn vay lớn từ các ngân hàng 
thương mại thì việc biến động lãi suất ngân hàng sẽ 
gây ra những rủi ro nhất định cho doanh nghiệp
Mặt bằng lãi suất trong năm tương đối ổn định, lãi 
suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6% - 
6,5% đối với ngắn hạn, 9% - 10%/năm đối với trung 
và dài hạn. Hiện nay, trong cơ cấu nguồn vốn Công 
ty sử dụng ít nợ vay, thế nên biến động của lãi suất 
ít ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty. 

Rủi ro đặc thù ngành
Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng 
bởi các yếu tố như quy hoạch kinh tế vùng, cơ cấu 
cây trồng, thời tiết, dịch bệnh, những điều này tác 
động trực tiếp đến mức tiêu thụ sản phẩm của SSC.
Nguyên vật liệu: Với bất cứ biến động nào của giá cả, 
chất lượng nguyên vật liệu đầu vào đều ảnh hưởng 
mạnh đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
của SSC. Về nguyên vật liệu chính của Công ty là 
hạt giống, là một Công ty hoạt động lâu đời, thiết 
lập và duy trì mối quan hệ khá dài và bền vững với 
các nhà cung cấp thông qua các hợp đồng cung ứng 
dài hạn; thêm vào đó là tốc độ tăng giá hạt giống 
đầu vào luôn ở mức hợp lý. Nhờ đó, việc tăng giá cả 
nguyên vật liệu không phải là thách thức lớn đối với 
Công ty. 
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Thời tiết: Thời tiết, khí hậu đóng vai trò đặc biệt ảnh 
hưởng đến năng suất, tiến độ tăng trưởng của cây 
trồng, gồm một số hiện tượng tiêu biểu: (1) Hiện 
tượng sương muối. (2) Hạn hán, xâm nhập mặn, 
mưa, bão cũng ảnh hưởng không tốt đến năng suất, 
sự phát triển của cây trồng. Hiện nay trong cả nước, 
tình hình diễn biến khí hậu đang diễn ra khá phức 
tạp, khó lường, đặc biệt khó khăn cho hoạt động sản 
xuất trồng trọt. 
Sâu bệnh: Hiện tượng cây trồng bị các loại sâu, rệp, 
mối, ve sầu, v.v…gây hại ở thân, rễ, lá hạn chế khả 
năng sinh trưởng hoặc hủy hoại cây. Tình hình sâu 
bệnh đang phát sinh và gây hại ngày càng đa dạng, 
phức tạp, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và 
chất lượng giống cây trồng. 
Xu hướng diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp: sự 
phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
trong những năm gần đây và cũng là xu hướng trong 
tương lai dẫn đến sự thu hẹp dần của diện tích đất 
nông nghiệp. Bình quân mỗi năm cả nước mất đi 
7.000 ha diện tích đất trồng lúa. Do đó, việc duy trì 
được diện tích 3,81 triệu ha đất trồng lúa đến năm 
2020 theo như quy hoạch là khó khăn, thách thức 
khá lớn.

Rủi ro về thị trường
Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường rất gay 
gắt giữa các công ty giống trong và ngoài nước về 
chính sách kinh doanh, giá cả, thị phần, công nghệ 
hạt giống ảnh hưởng đến việc phát triển các loại sản 
phẩm hạt giống của công ty. Trong số 10 tập đoàn 
phát triển hạt giống, cây giống chiếm khoảng 70% 
thị phần hạt giống rau thế giới, đã có 6 tập đoàn 
hiện diện tại VN với những tên tuổi như: Syngenta 
(Thụy Sĩ), Takii và Sakata (Nhật Bản), East West 

(Hà Lan)… với tỷ lệ chiếm hữu lên đến trên 85% thị 
trường cây giống, hạt giống tại VN.

Rủi ro về luật pháp
Là một Công ty Cổ phần, hoạt động của SSC chịu sự 
chi phối trực tiếp của các văn bản pháp luật như Luật 
Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, 
Thông tư, Công văn hướng dẫn liên quan. Luật và các 
văn bản dưới luật tại Việt Nam trong quá trình hoàn 
thiện, khi có sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc áp 
dụng pháp luật vào thực tế cuộc sống còn nhiều bất 
cập, tính thực thi không cao, do vậy sẽ ảnh hưởng tới 
công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn. 
Cụ thể là các chính sách về thay đổi cơ cấu, chuyển 
đổi giống cây trồng đã ảnh hưởng đến tâm lý nông 
dân cũng như tác động gây khó khăn cho doanh 
nghiệp trong việc hoạch định chiến lược, chính sách 
kinh doanh, thiết lập mạng lưới phân phối sản phẩm 
và hệ thống bán hàng. Do vậy, Ban lãnh đạo công 
ty cần chủ động cập nhật, nắm bắt những thay đổi 
trong chính sách và pháp luật để đề ra kế hoạch kinh 
doanh và định hướng phù hợp với tình hình.

Rủi ro khác
Ngoài các rủi ro nêu trên, một số rủi ro bất khả kháng 
ít khi xảy ra nhưng một khi phát sinh thì thường gây 
thiệt hại lớn cả về người và tài sản cho công ty, như 
thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn... Với phương châm hoạt 
động thận trọng, SSC đã mua bảo hiểm tài sản (nhà 
xưởng, hàng hóa, phương tiện vận tải…) và bảo hiểm 
tai nạn đối với người lao động nhằm hạn chế phần 
nào những rủi ro khách quan nói trên.
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TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT Chỉ tiêu 2016 2017 Tăng/Giảm 2017
1 Doanh thu thuần 443.955 550.546 24,01%
2 Giá vốn hàng bán 313.000 391.640 25,12%
3 Doanh thu hoạt động tài chính 2.398 2.608 8,77%

4 Chi phí tài chính 5.164 1.009 -80,47%

5 Chi phí bán hàng 47.171 36.418 -22,80%
6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 36.218 51.930 43,38%
7 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 44.800 72.158 61,07%
8 Lợi nhuận khác 107 1.965 1.739,27%
9 Lợi nhuận trước thuế 44.907 74.122 65,06%

10 Lợi nhuận sau thuế 35.774 64.681 80,80%
11 EPS 2.199 4.182 90,18%

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Trong năm 2017, nhờ đổi mới phương thức bán hàng, cải thiện năng lực dự báo nhu cầu thị trường, tình hình 
kinh doanh của Công ty đã đạt được những thành quả đáng kể. Kết thúc năm 2017, doanh thu thuần đạt 
550.456 triệu đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, việc  tiết kiệm chi phí sản xuất đầu vào 
cũng như chi phí Marketing đã giúp lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 64,7 tỷ đồng tăng 80,80% so với cùng kỳ.

STT Đơn vị Khối lượng (kg) Doanh thu (VNĐ) 
1 Chi nhánh Hà Nội           1.485.510       57.199.463.670 
2 Hội sở Công ty         24.144.041     464.216.561.620 
3 Chi nhánh miền Trung           1.110.096       29.130.352.572 
4 Tổng cộng         26.739.647     550.546.377.862 

11%

84%

5%

Chi nhánh Hà Nội Hội sở Công ty Chi nhánh miền Trung 

Cơ cấu doanh thu theo đơn vị kinh doanh 2017
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Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo nhóm sản phẩm

Nhóm SP  Khối lượng  (Kg)  Doanh thu 
Bắp nếp              772.025       91.679.546.595 
Bắp vàng           2.410.964       82.280.898.656 
Lúa lai              745.659       45.092.066.780 
Lúa thuần         20.759.982     278.770.207.154 
Rau              100.898       19.800.649.348 
Đậu              348.697       17.604.961.043 
Cỏ                13.270         2.310.877.001 
Vật tư NN                42.586         6.424.918.442 
Khác           1.545.566         6.582.252.843 

Tổng cộng 26.739.647  550.546.377.862 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Kế hoạch 2017 Thực hiện/ Kế hoạch

1 Doanh thu thuần 550.546 522.418 5%
2 Lợi nhuận trước thuế 74.122 48.701 52%
3 Lợi nhuận sau thuế 64.681 43.073 50%

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Nhằm thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của Đại hội đồng cổ đông đề ra, trong năm Ban điều hành 
đã đưa ra các kế hoạch cụ thể, phù hợp với nhu cầu thực tế. Nhờ vậy, Doanh thu thuần năm 2017 đạt hơn 550 
tỷ đồng vượt kế hoạch 5%. Công tác quản lý chi phí được đẩy mạnh trong năm đem lại những hiệu quả vượt 
trội. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế đạt gần 65 tỷ đồng, vượt kế hoạch 50%. Đây là thành quả đáng khen ngợi, và 
là động lực để Ban điều hành cũng như đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty tiếp tục phấn đầu hoàn thành kế 
hoạch trong thời gian tới.

17%

15%

8%
51%

4% 3% 0% 1% 1%

Bắp nếp
Bắp vàng
Lúa lai

Lúa thuần
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Thành viên Ban Điều hành
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc vào ngày lập báo cáo này như sau:

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP 
nắm giữ

Tỷ lệ sở hữu/
VĐL

1 Ông Bùi Quang Sơn Tổng Giám Đốc 0 0
2 Ông Lê Minh Chánh Phó Tổng Giám đốc 2.116 0,01
3 Ông Trịnh Minh Hợp Phó Tổng Giám đốc 0 0
4 Ông Nguyễn Hoàng Anh Phó Tổng Giám đốc 0 0
5 Ông Nguyễn Quốc Phong Phó Tổng Giám đốc 0 0
6 Ông Nguyễn Đình Nam Kế toán trưởng 0 0

Những thay đổi trong Ban điều hành
Trong năm 2017, Ban Điều hành có sự thay đổi như sau:
• Bổ nhiệm ông Bùi Quang Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/ 01/2017 thay thế cho ông Hàng Phi 

Quang.
• Bổ nhiệm ông Lê Minh Chánh, Phó Tổng Giám đốc, từ ngày 01/01/2017;
• Bổ nhiệm ông Trịnh Minh Hợp, Phó Tổng Giám đốc, từ ngày 01/01/2017;
• Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc, từ ngày 01/09/2017;
• Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Nam, Kế toán Trưởng Công ty, từ ngày 01/09/2017;
• Miễn nhiệm ông Lê Quang Hồng, Kế toán trưởng Công ty, từ ngày 01/09/2017.
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Cơ cấu lao động
Cơ cấu lao động tính đến ngày 31/12/2017

STT Tính chất phân loại Số lượng 
(người)

Tỷ lệ 
(%)

A Theo trình độ
1 Trình độ đại học và trên đại học 143 51%
2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 62 22%
3 Công nhân kỹ thuật 23 8%
4 Lao động phổ thông 50 18%
B Theo hợp đồng lao động
1 Toàn thời gian 278 100%
2 Bán thời gian 0 0%
C Theo giới tính  
1 Nam 212 76%
2 Nữ 66 24%

Chính sách người lao động
• Các chính sách nhân sự
Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chính 
sách, chế độ đối với người lao động theo 
quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT, 
BHTN theo tiền lương thực nhận), duy trì 
các hoạt động tổ chức đoàn thể (Đảng bộ, 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên). Ngoài ra 
Công ty còn thực hiện tốt các chính sách 
liên quan người lao động như Bảo hiểm 
Tai nạn con người (24/24), khám sức khỏe 
định kỳ, duy trì trợ cấp nghỉ việc cho các 
cán bộ hưu trí, nâng lương, thưởng định 
kỳ các ngày Lễ trong năm; xét thưởng hàng 
Quý, thưởng thi đua 6 tháng một lần, tham 
quan du lịch, CBNV được tham gia các 
chương trình đào tạo trong và ngoài nước.

• Định hướng 
Tiếp tục thay đổi mạnh mẽ hơn, các vị trí quản lý không đáp ứng thì chuyển công tác, thay thế hoặc luân 
chuyển. Xây dựng chế độ tiền lương, phúc lợi để khuyến khích/thu hút cấp lãnh đạo/quản lý. Tiếp tục đào tạo, 
quy hoạch nhóm cán bộ kế thừa để chuẩn bị nguồn lực thay thế cho các năm sau theo yêu cầu phát triển.
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Tình hình đầu tư:

Tình hình tài chính

Tình hình thực hiện dự án: 

Tình hình hoạt động của các Công ty con

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH 
THỰC HIỆN DỰ ÁN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Mua cổ phiếu quỹ SSC, số lượng mua là: 1.475.512 cổ phiếu
Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của SSC tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An (NAS), số lượng 
420.000 cổ phần.

STT Tên dự án đầu tư Kế hoạch phê 
duyệt

Giá trị thực hiện Tổng giá trị 
thực hiệnTH 6TĐN TH 6TCN

1 Trại Cờ Đỏ 3.559 2.954 2.877 5.831
2 Trạm Cai Lậy 975 765 451 1.216
3 CN.Hà Nội 245 - - -
4 CN. Miền Trung - 165 - 165
5 NM.Trà Vinh - 54 360 414
6 Trụ sở chính Công ty 1.350 1.320 - 1.320

Tổng cộng 6.129 5.258 3.688 8.946

Công ty Cổ phần Cơ khí Giống Cây Trồng Miền Nam (SSE): 
Hiện nay, SSE đã ngừng hoạt động và đang trong quá trình xin phá sản theo quy định hiện hành
Công ty cổ phần Giống cây trồng An Nam
Ngày 28/11/2017, SSC chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An, số cổ phần 
chuyển nhượng 420.000 cổ phần, chiếm 70% vốn điều lệ, và Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An chính 
thức không còn là con ty con của SSC nữa khi thủ tục hoàn tất. 

STT Chỉ tiêu 2016 2017 Tăng / giảm 2016
1 Tổng tài sản 397.568 405.006 1,87%
2 Doanh thu thuần 443.955 550.546 24,01%
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 44.800 72.158 61,07%
4 Lợi nhuận khác 107 1.965 1739,27%
5 Lợi nhuận trước thuế 44.907 74.122 65,06%
6 Lợi nhuận sau thuế 35.774 64.681 80,80%

(Đơn vị tính: Triệu đồng)
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT Chỉ tiêu tài chính ĐVT 2016 2017
I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
1 Hệ số thanh toán hiện hành Lần  5,86  2,88 
2 Hệ số thanh toán nhanh Lần  3,04  1,94
II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản %  12,46  25,83
2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu %  14,24  34,83 

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
1 Vòng quay Hàng tồn kho Vòng  1,73 3,39 
2 Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bình quân) Vòng  0,99  1,37 

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 8,06% 11,75%
2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (bình quân) % 10,12% 19,95%
3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (bình quân) % 7,96% 16,12%
4 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 10,09% 13,11%

Về khả năng thanh toán Về cơ cấu vốn

Về khả năng sinh lờiVề năng lực hoạt động

 Nhờ các chính sách cải cách, tiết kiệm chi 
phí, nắm bắt nhu cầu thị trường đã giúp cải 
thiện biên lợi nhuận gộp của Công ty. Do 
đó, trong năm 2017 tỷ suất sinh lợi trên vốn 
chủ sở hữu đạt 20%, tăng trưởng gần gấp đôi 
so với năm 2016 chỉ đạt 10,12%. Các chỉ số 
khác đo lường tỷ suất sinh lợi cũng được cải 
thiện đáng kể trong năm. Cụ thể: tỷ suất sinh 
lợi trên doanh thu thuần đạt 11,75%, tỷ suất 
sinh lợi trên tổng tài sản đạt 16,12%. 

Trong năm, hệ số thanh toán của công ty đều 
có xu hướng giảm, đặc biệt hệ số thanh toán 
ngắn hạn năm 2017 giảm xuống 2,88 lần. 
Trong khi đó, hệ số thanh toán nhanh cũng 
giảm xuống 1,94 lần, do công ty đã thực hiện 
các khoản vay ngắn hạn làm cho giá trị nợ 
ngắn hạn tăng, dẫn đến các hệ số về khả năng 
thanh toán giảm mạnh. Tuy nhiên, công ty vẫn 
duy trì hệ số thanh toán ở mức an toàn nhằm 
đảm bảo nghĩa vụ tài chính của mình.

 Vòng quay hàng tồn kho tăng cao so với 
năm 2016, đạt mức 3,39 vòng. Chủ yếu do 
trong năm 2017, công ty mở rộng được thị 
trường, các sản phẩm hạt giống của Công ty 
được tiêu thụ mạnh. Bên cạnh đó, doanh thu 
thuần của Công ty tăng trưởng 24%, giúp chỉ 
số hiệu suất sử dụng tài sản tăng cao đạt 1,37 
lần.

Công ty đang có xu hướng tăng cường sử 
dụng đòn bẩy tài chính, thể hiện ở việc tỷ 
trọng nợ trên tổng tài sản tăng từ 12% lên 
26%, trong đó chủ yếu do các khoản vay 
nợ ngắn hạn và phải trả ngắn hạn tăng lên 
nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường 
và sản xuất.



24 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
Cổ phần 

Cơ cấu cổ đông năm 2017

Tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu: 

Cổ phần phổ thông: 14.992.367 cổ phần
Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần đang lưu hành: 13.516.855 cổ phần
Cổ phiếu quỹ: 1.475.512 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 VNĐ
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ /VĐL

Cổ đông trong nước 699 14.790.130 98,651%
Tổ chức 669 884.640 5,901%
Cá nhân 30 13.905.490 92,750%
Cổ đông nước ngoài 141 202.237 1,349%
Tổ chức 134 151.071 1,008%
Cá nhân 7 51.166 0,341%
Tổng cộng 840 14.992.367  100%

Trong năm 2017, Công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ.
Các giao dịch cổ phiếu quỹ:
Đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ: 1.470.000
Thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ: 1.414.100
Số lượng cổ phiếu quỹ cuối năm: 1.475.512

STT Loại cổ đông Số lượng cổ phần 
đang nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ /VĐL

Cổ đông lớn
1 Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 10.123.804 67,526%
2 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1.433.090 9,559%

Tổng cộng 11.556.894 77,085%
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bên cạnh những mục tiêu phát triển về doanh thu, lợi nhuận, SSC còn mong muốn đóng góp vào sự phát 
triển của địa phương. Công ty đã có những hành động cũng như cách thức hoạt động thiết thực nhằm 
thể hiện trách nhiệm với môi trường và cộng đồng, cụ thể như: 
• SSC sản xuất giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nhưng không gây ô nhiễm về môi trường.
• Nông dân sử dụng nguồn nước thiên nhiên để sản xuất lúa giống không gây hiện tượng cục bộ về khô 

hạn.
• Kiểm tra các thông số về quan trắc môi trường hàng năm tại các Trạm/Trại/Chi nhánh; công tác an 

toàn phòng chống cháy nổ tại các Nhà máy sản xuất, chế biến hạt giống.

Công tác xã hội:  
• Hỗ trợ Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận; Phụng dưỡng 01 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng tại xã Phước 

Thạnh, huyện Củ Chi  từ năm 2015: Mẹ Phạm Thị Cửu, sinh năm 1927, mức cấp dưỡng hàng tháng: 
1.400.000 đồng/tháng cho đến cuối đời.

• Đóng góp Quỹ tương trợ cho công đoàn Khối Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Quỹ vì người 
nghèo Thành phố.

• Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; Công đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình đoàn viên công đoàn/người lao 
động, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2018.

• Hỗ trợ UBND Phường 1, Quận Tân Bình, chăm lo hộ chính sách Tết Nguyên đán 2018 với tổng số 
tiền là 83.000.000 đồng.

 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với  
 môi trường và cộng đồng xã hội

 Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường

 Chính sách liên quan đến người lao động

Với phương châm hoạt động “Vì cuộc sống nhà Nông”, SSC kiên định hướng tầm nhìn, sứ mệnh và lựa 
chọn mục tiêu dài hạn, phạm vi hoạt động rộng khắp nhằm từng bước tạo dựng vị thế của một trong ba 
Công ty ngành giống hàng đầu Việt Nam. Công ty hướng đến sự bền vững để phát triển, chung tay xây 
dựng một nền nông nghiệp gắn liền với hiện đại hóa, công nghiệp hóa, ngay từ đầu đã xây dựng theo mô 
hình nghiên cứu – sản xuất và cung ứng tiên tiến, và đã thực sự trở thành một doanh nghiệp ngành giống 
có lịch sử gắn bó lâu dài với sự phát triển của ngành nông nghiệp và cuộc sống của người dân.
SSC tin rằng với quyết tâm vì mục tiêu chất lượng và dịch vụ cung ứng hạt giống tốt nhất để mang đến 
nhiều cơ hội tốt đẹp cho cuộc sống của nông dân, Công ty sẽ ngày càng khẳng định vị thế của mình cũng 
như tạo dựng một thương hiệu bền vững, gắn bó lâu dài với nhà nông. Lãnh đạo và cán bộ nhân viên SSC 
là những con người yêu nghề, luôn cam kết theo đuổi chất lượng sản phẩm.
Công ty luôn tuân thủ các pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm các nguồn nguyên liệu, vật 
liệu. Trong năm 2017, Công ty không vi phạm bất kỳ quy định nào của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

• Thu nhập CBNV năm 2017 cao hơn các năm trước; Chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, đãi 
ngộ tốt hơn các năm trước.

• Bên cạnh đó, Công ty còn thể hiện sự quan tâm đối với người lao động bằng các chính sách về đảm 
bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi người lao động như: du lịch nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, bảo 
hiểm tai nạn con người (24/24).

• Nhận thức được tầm quan trọng trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên, 
Công ty thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo liên quan về an toàn lao động, PCCC, vận 
hành thiết bị an toàn sử dụng hóa chất.



26 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

BÁO CÁO CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG 
KINH DOANH 2017

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT 
KINH DOANH

Bối cảnh chung

Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty

Năm 2017, nền sản xuất nông nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do ảnh 
hưởng của thời tiết biến đổi thất thường, bão, mưa lớn ngập úng, 
hiện tượng lũ sớm ở Đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng đến tiến 
độ, diện tích và năng suất cây trồng.
Bên cạnh đó, thị trường nông sản thay đổi nhanh chóng cũng góp 
phần ảnh hưởng đến cơ cấu chủng loại trong kế hoạch sản xuất 
của SSC. Các giống mới trên thị trường được tung ra liên tục, áp 
lực cạnh tranh từ đó cũng tăng cao, thế nhưng các giống mới của 
đối thủ hiện nay chưa tác động đến sản phẩm của SSC. Trong năm 
2017, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đặc biệt đối 
với các giống cây trồng cạn và giống lúa thuần để đáp ứng nhu cầu 
hiện tại của thị trường. Ngoài ra, Công ty còn đẩy mạnh hoạt động 
Marketing để tăng cường sức mạnh cạnh tranh trên thị trường. Nhờ 
những nỗ lực không ngừng của tập thể Cán bộ công nhân viên, 
trong năm 2017 Công ty đã đạt những nhiều thành công.

• Sản phẩm lúa thuần độc quyền của Công ty được phát triển mạnh, tỷ lệ sản 
phẩm khoa học công nghệ đạt trên 70% doanh thu nên hưởng chính sách ưu 
đãi thuế. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt các chi phí, xử lý các vấn đề tồn đọng 
tài chính các năm trước góp phần cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

• Công ty thực hiện sử dụng phương pháp Marketing trực tiếp, thiết thực  gây 
hiệu ứng đúng mục tiêu của người nông dân mong đợi, hỗ trợ tốt cho khách 
hàng, linh hoạt trong điều hành, chính sách bán hàng tăng tính cạnh tranh.

• Xây dựng được vùng nguyên liệu sản xuất ổn định, đáp ứng nhu cầu tốt
• Phương pháp định giá thu mua theo tuần phù hợp thị trường nông sản, tổ chức 

và quản lý tốt hao hụt khâu thu mua, nhập kho. Qui định tỷ lệ % hạt chắc dưới 
sàng, kiểm tra hạt dưới sàng trước khi bán tận thu.

• Phối hợp giữa kinh doanh và chế biến tốt hơn, giảm mức chế biến tồn trữ dưới 
dạng bán thành phẩm để cắt giảm chi phí.

• Thực hiện công tác dự báo thị trường tốt, điều chỉnh kế hoạch sản xuất thường 
xuyên, cơ cấu chủng loại, quy mô hàng hóa.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT Chỉ tiêu 2016 2017 % tăng/giảm
1 Doanh thu thuần 443.955 550.546 24%
2 Lợi nhuận trước thuế 44.907 74.122 65%
3 Lợi nhuận sau thuế 35.774 64.681 81%
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Năm 2017, Công ty chịu ảnh 
hưởng từ diễn biến thời thiết 
thất thường kéo dài từ giữa 
năm 2016 tới nay, thêm vào đó 
là sự cạnh tranh không chỉ đến 
từ các đối thủ nội địa mà còn 
có cả các đối thủ ngoại đang gia 
nhập vào thị trường giống cây 
trồng được đánh giá có tiềm 
năng của Việt Nam, tuy nhiên 
giống mới của đối thủ chưa 
ảnh hưởng nhiều đến sản phẩm 
công ty chưa kể với các giống 
độc quyền của công ty dẫn đến 
doanh thu thuần năm 2017 tăng 
24% với cùng kỳ.

Xét về cơ cấu chi phí hoạt động, năm 2017 
không có nhiều biến động, tuy nhiên có sự 
thay đổi nhỏ về thứ tự chiếm tỷ trọng của các 
yếu tố cấu thành tổng chi phí hoạt động. Giá 
vốn hàng bán luôn là yếu tố chiếm tỷ trọng 
cao nhất với khoảng từ 71% qua các năm. 
Tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí quản 
lý doanh nghiệp đổi vị trí với nhau trong xếp 
hạng tỷ trọng chi phí hoạt động, nếu như 
chi phí bán hàng năm 2016 đứng vị trí thứ 
1 trong cơ cấu chi phí hoạt động với 11% so 
với doanh thu thuần  thì năm nay chỉ chiếm 
6,6%. Ngược lại đối với chi phí quản lý doanh 
nghiệp, chiếm 8,2% tỷ trọng trong năm 2016 
thì trong năm 2017 lại đứng thứ 2 khi chiếm 
đến 9,4% tổng tỷ trọng cơ cấu chi phí hoạt 
động. Các khoản chi phí khác có tỷ trọng 
không đáng kể. 

Về doanh thu
Về chi phí
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài sản

Tình hình nợ phải trả

 

Năm 2017, hàng tồn kho giảm 25,6% so với năm 2016, tuy nhiên với mức giảm không cao cùng với các khoản 
tiền và các khoản tương đương tiền tăng trong năm cho nên tài sản ngắn hạn chỉ tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 
ngoái.

Về cơ cấu tài sản ngắn hạn:

Các khoản phải thu ngắn hạn là khoản 
mục có tỷ trọng chủ yếu, chiếm 44% trong 
tổng giá trị tài sản ngắn hạn. Xếp thứ 2 
là hàng tồn kho chiếm 33% trong cơ cấu 
và kế đến là 22% của khoản mục tiền và 
các khoản tương đương tiền. Tài sản ngắn 
hạn khác chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong 
tổng giá trị tài sản ngắn hạn.

Về cơ cấu tài sản dài hạn:

Giá trị tài sản cố định chiếm tới 
83% tổng giá trị tài sản dài hạn, 
trong đó phần lớn là nhà cửa và 
máy móc phục vụ cho hoạt động 
sản xuất.

STT Tiêu chí 2016 2017 % Tăng/ Giảm
1 Nợ ngắn hạn 48.594 104.626 115,30%
2 Nợ dài hạn 947 0 -100,00%
3 Tổng nợ 49.542 104.626 111,19%

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT Tiêu chí 2016 2017 % Tăng/ Giảm Tỷ trọng 2017
1 Tài sản ngắn hạn 284.601 301.111 5,80% 74%
2 Tài sản dài hạn 112.968 103.895 -8,03% 26%
3 Tổng tài sản 397.568 405.006 1,87% 100%

Cơ cấu tài sản chi tiết năm 2017
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Trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty, nợ ngắn hạn năm 2017 có chiều hướng tăng cao thể hiện ở mức tăng 
đến 2,15 lần so với năm trước. Nợ ngắn hạn tăng chủ yếu ở các khoản vay và nợ ngắn hạn, các khoản phải nộp 
ngắn hạn do một số phát sinh trong hoạt động kinh doanh và sản suất.

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, các khoản phải trả và nộp ngắn hạn khác chiếm tỷ trọng lớn lên đến 42% trong cơ 
cấu nợ ngắn hạn 2017. Xếp thứ 2 là khoản mục vay ngắn hạn với 36% trong cơ cấu nợ phải trả ngắn hạn. Trong 
năm nay, khoản phải trả và nộp ngắn hạn cũng như vay ngắn hạn tăng mạnh, do công ty sử dụng đòn bẩy tài 
chính và một số khoản nộp phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

Cơ cấu chi tiết nợ phải trả ngắn hạn như sau:

5%

2%

4%

6%

6%

42%

36%

1% 2017

Phải trả người bán ngắn hạn

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Phải trả người lao động

Chi phí phải trả ngắn hạn

Phải trả ngắn hạn khác

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Quỹ khen thưởng, phúc lợi
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Bức tranh tăng trưởng kinh tế cũng như phát triển trong ngành giống cây trồng năm 2017 đã có nhiều nét tích 
cực. Ngành nông nghiệp tuy còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường và vẫn phải đối mặt với nhiều bất ổn về 
chính trị. Tuy nhiên với sự cải thiện về các hoạt động kinh doanh, đầu tư. Trong năm 2017, tình hình kinh tế 
thế giới được cải thiện so với năm 2016, tăng trưởng ngành nông nghiệp dự báo khởi sắc ở các năm tiếp theo.
Dựa trên thực tế sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự báo cho năm 2018, Ban Điều hành Công ty Cổ phần 
Giống cây trồng miền Nam đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch và hoạt động cho năm 2017 như sau:
• Sản phẩm mới: Sản xuất và tiêu thụ trong Q3, Q4 làm tiền đề cho các năm về sau (Bí đỏ hạt đậu 64. Dưa 

hấu không hạt số 23, số 27, và dưa hấu có hạt số 60, giống bầu sao F1) 
• Sản phẩm đã kinh doanh: Tiếp tục giải phóng tồn kho trong năm 2018 và không sản xuất mới 
• Sản phẩm còn tiêu thụ và sản xuất mới: Làm mới lại bao bì nhãn hiệu  
• Định mức chi phí dịch vụ vận chuyển để giảm giá thành (thu mua, kinh doanh); 
• Chọn nhà cung ứng có giá cạnh tranh để sử dụng hiệu quả chi phí mua vật tư đầu vào; 
• Kiểm soát thông tin giá nông sản để quyết định giá mua hợp lý; Sử dụng hiệu quả vòng quay lưu kho, kho 

thuê. 
• Quản lý hao hụt sau thu hoạch (mùa nắng tổng hao hụt <15%, mùa mưa tổng hao hụt <20%)
• Định mức từng phân đoạn trong chế biến bảo quản để giảm giá thành (cho từng trại)
• Rà soát lại quy chế hành chính; các quy trình chế biến sản xuất, hợp đồng sản xuất; để điều chỉnh hợp lý 

và ban hành kiểm soát.
• Hệ thống kế toán phát huy công tác quản trị để phát hiện xử lý những bất cập kịp thời tại các cơ sở theo 

từng tháng;
• Phân quyền cho các cán bộ chủ chốt và có kiểm soát;
• Tuyển dụng, điều động, tăng cường nhân sự kịp thời cho các bộ phận; Kiện toàn bộ máy tổ chức phù hợp;
• Đầu tư xây dựng cơ bản triển khai kịp thời sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
Trong năm 2017, những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý mà Công ty đã đạt được như sau:
• Cơ cấu tổ chức: Sắp xếp lại bộ phận sản xuất, định biên lại lao động các đơn vị, bổ nhiệm thay đổi cán bộ 

quản lý đáp ứng theo yêu cầu phát triển Công ty.
• Chính sách hoạt động: Xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất ổn định, kiểm soát được giá thành sản xuất, 

phát triển được thương hiệu SSC.
• Công tác quản lý Công ty: 
• Xây dựng các quy chế quản trị Công ty : Quy chế kinh doanh, Quy chế quản lý hành chính, Quy chế quản 

lý chất lượng giống cây trồng;
• Kiểm soát chi phí giá thành sản xuất;
• Kiểm soát chi phí liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Kế hoạch phát triển trong tương lai
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
CỦA CÔNG TY
Bối cảnh chung

Năm 2017, biến đổi khí hậu toàn cầu vẫn tiếp tục khiến diễn biến thời tiết khá thất thường 
ảnh hưởng chung đến nền nông nghiệp thế giới. Bên cạnh đó, hội nhập kinh tế toàn cầu tạo ra 
nhiều cơ hội, đồng thời các doanh nghiệp cũng phải xác định được đâu là thế mạnh của mình 
để phát huy trong thế giới ngày càng phẳng. Riêng đối với ngành hạt giống, trong năm nhu 
cầu nội địa tăng cao, cùng với đó tình hình cạnh tranh cũng trở nên ngày càng gay gắt trên thị 
trường, nhất là sự tăng cường tiếp thị của các công ty giống nước ngoài và sự ra đời của các 
công ty giống mới.
Đứng trước bối cảnh trên, hoạt động SXKD của Công ty có những thuận lợi và khó khăn sau:

Thuận lợi:
• Nhóm lúa:

 - Sản phẩm độc quyền Đài thơm 8, CX247, 
KC06-1, OM được nông dân chấp nhận, có 
triển vọng lớn từ năm 2017.

 - Lúa lai tiêu thụ khá tốt ở thị trường truyền 
thống.

 - Chất lượng ổn định, thương hiệu từng bước 
được củng cố.

 - Sở hữu trí tuệ được các ban ngành ủng hộ.
 - Các giống có thương hiệu nguồn SSC như: 

Đài Thơm 8, OM 4900 phát huy khá tốt, góp 
phần doanh thu cao 2017 trong cơ cấu cùng 
nhóm.

 - Quý 2/2017, được Viện Lúa ĐBSCL ký kết 
chuyển giao bản quyền giống lúa OM8959, 
OM341, OM344 và OM nếp 406.

• Nhóm bắp nếp
 - Tiêu thụ và chiếm thị phần khá lớn trên thị 

trường Việt Nam và có khả năng duy trì trên 
thị trường, chờ sản phẩm mới bổ sung.

 - Thị trường Campuchia, từng bước tiêu thụ có 
chiều hướng tăng nhẹ, tuy còn hạn chế lượng 
bán.

• Bắp vàng:
 - Sản phẩm LVN10 thị trường Lào và Campuchia 

có thương hiệu nhất định, theo đánh giá cạnh 
tranh tốt hơn sản phẩm LVN 10 của đối thủ.

• Nhóm rau – đậu:
 - Thương hiệu đậu xanh ĐX 208, một số nhóm 

rau OP được nông dân đánh giá khá cao và 
chuộng hơn.
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Khó khăn:
• Thiếu hụt nước và đất canh tác, ảnh hưởng diện 

tích sản xuất lúa giống, diện tích gieo trồng, bán 
hàng giảm so mục tiêu đề ra;

• Bộ sản phẩm rau – bắp vàng chưa đủ mạnh, sản 
phẩm chiến lược dẫn dắt thị trường chưa có, các 
sản phẩm độc quyền còn hạn chế so nhu cầu kinh 
doanh; 

• Nông sản phải đối mặt với các rào cản thương mại 
ngày càng phức tạp và khắt khe, cạnh tranh gay 
gắt với các nước đang đẩy mạnh sản xuất;

• Đầu tư cơ sở vật chất chưa đáp ứng hết cho sản 
xuất, kế hoạch sản xuất và kinh doanh chưa theo 
kịp thị trường, sản xuất thừa, thiếu;

• Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, mở rộng thị 
trường trong nước;

• Nhân sự kinh doanh marketing còn còn mỏng, 
thu thập thông tin còn hạn chế.

• Hệ thống quản trị chưa đồng bộ, sự kết nối các bộ 
phận chưa tốt, mất cơ hội sản xuất và kinh doanh.
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 ➢ Hoạt động marketing
• Bước đầu xây dựng cơ bản hệ thống nhận diện thương hiệu.
• Cải thiện về thiết kế, trang trí và nội dung; 
• Thay đổi tư duy và thực hiện giải pháp tiếp cận khách hàng phù hợp và hỗ 

trợ tốt cho kinh doanh.
• Loại bỏ giải pháp marketing không phù hợp, giảm chi phí rất cao 
• Kết nối các giữa đại lý – nông dân – nhà thu mua nông sản tốt.

 ➢ Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm
• Bộ môn lúa 

 - Có nhiều sản phẩm chiến lược phù hợp biến đổi khí hậu, thị trường 
nông sản;

• Bộ môn bắp: 
 - Thành công về sản phẩm mới và sẽ bổ sung kịp thời cho chiến lược 

(bắp vàng, bắp nếp)
• Bộ môn rau: 

 - Chọn được vài sản phẩm có độ lớn thị trường lớn (khổ qua, bí, dưa 
hấu, dưa leo)

 - Công nhận giống mới kịp thời

 ➢ Hoạt động sản xuất, kinh doanh
• Dự báo thị trường tốt, điều chỉnh thường xuyên kế hoạch 

sản xuất, cơ cấu chủng loại, quy mô, không để hàng hóa tồn 
kho, khó bán.

• Đồng bộ chính sách bán hàng, không phân biệt đối tượng, 
chuyển đến tận tay khách hàng.

• Chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp thị trường, kích 
thích đại lý, đối thủ khó copy.

• Xây dựng hệ thống đại lý đủ mạnh cho hiện tại và tương lai.
• Cải thiện dịch vụ giao hàng, định mức chi phí vận chuyển, 

giảm phí so cùng kỳ trên 2 lần.

Đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành tích cực triển khai 
các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành 
trong năm 2017, bao gồm:

• Hoạt động SXKD đã ổn định và tăng trưởng 
trở lại trong năm 2017; chỉ tiêu lợi nhuận 
trước thuế và sau thuế đạt kế hoạch đề ra;

• Tái cấu trúc về tổ chức theo địa bàn khu vực 
phù hợp theo hướng phát triển của Công 
ty (Chuyển Văn phòng Đại diện Lào, giải 
thể CNHN & nhận chuyển giao Chi nhánh 
Đồng Bằng Sông Cửu Long của NSC);

• Tái cấu trúc hoạt động SXKD, xây dựng 
chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-2021, 
tập trung phát triển lúa thuần khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long; 

• Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 
Công ty, thay đổi sản phẩm bao bì; Thiết lập 
được hệ thống đại lý, kênh phân phối bán 
hàng;

• Hợp tác với các Công ty thu mua lương thực 
trong chuỗi phát triển lúa thuần từ nghiên 
cứu, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; 

• Xây dựng được vùng nguyên liệu sản xuất 
lúa thuần đáp ứng chiến lược kinh doanh lúa 
thuần khu vực ĐBSCL, giai đoạn 2017-2021; 
Kiểm soát được các chi phí liên quan đến 
hoạt động sản xuất;

• Quy hoạch và phát triển đội ngũ nhân sự trẻ, 
kế thừa;

Nghiên cứu: 
• Chưa xây dựng được hệ thống khu vực hóa 

bên ngoài (nhóm bắp, nhóm rau);
• Công tác kết nối nội bộ chưa làm tốt các sản 

phẩm của đối tác rau, bắp gửi cho Công ty để 
yêu cầu đánh giá giống mới;

• Thông tin về xu hướng sản phẩm thị trường 
vẫn còn hạn chế (bắp, rau);

• Công tác đối ngoại với các đơn vị nghiên cứu 
bên chưa phát huy thế mạnh;

Sản xuất 
• Sản lượng thu hoạch lớn nhưng giống nhập 

kho không đạt chất lượng còn cao (lúa cỏ).
Kinh doanh 

• Đội ngũ nhân sự chưa chủ động cao, thiếu kỹ 
năng tiếp cận, thuyết phục khách hàng, chưa 
đủ tự tin và khả năng dự báo chuyển dịch thị 
trường.

• Chưa quyết liệt tiêu thụ các mặt hàng bán 
chậm, khó bán 

Marketing 
• Thông tin thu thập dữ liệu còn quá ít. Không 

đo được hiệu quả, thường đề xuất sử dụng 
chi phí cao.

Những mặt làm được

Những mặt còn hạn chế
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Về nội bộ:
• Đẩy mạnh công tác nghiên cứu đưa giống mới 

vào đáp ứng yêu cầu kinh doanh;
• Xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu 

kinh doanh, bán hàng; 
• Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát nội bộ 

về chi phí, giảm giá thành sản xuất
• Mở rộng hệ thống phân phối, đại lý phục vụ cho 

hoạt động kinh doanh 
• Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng kho, 

Nhà máy để tăng công suất sấy, chế biến bảo 
quản hạt giống; 

• Duy trì tỷ trọng tiêu thụ hàng độc quyền từ 70% 
đến 80% của chiến lược để đảm bảo lợi nhuận ;

• Phát triển Công ty chuyên kinh doanh hạt rau 
thúc đẩy doanh thu hạt rau trong cơ cấu sản 
phẩm của Công ty;

• Dự báo tốt để điều chỉnh cơ cấu phù hợp cho 
SXKD. Linh hoạt chính sách bán hàng để thu 
hút khách hàng tập trung tiêu thụ 

• Bao bì riêng, chính sách riêng cho khách hàng là 
các công ty lương thực đầu tư bao tiêu 

• Phối hợp với đại lý, công ty thu mua nông sản, 
tổ chức nhiều sự kiện với chuyên đề “Thị trường 
nông sản – Đài Thơm 8, RVT”

• Chăm sóc khách hàng chiến lược.

Về đối ngoại:
• Hợp tác với Viện, Trường về nghiên cứu, lai 

tạo giống mới; mua bản quyền các giống triển 
vọng đưa vào kinh doanh;

• Hợp tác với các đối tác nước ngoài về khảo 
nghiệm giống phù hợp để đưa vào kinh 
doanh;

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính (VNĐ)
1 Doanh thu 612.940.438.750
2 Lợi nhuận trước thuế 86.207.225.785
3 Lợi nhuận sau thuế 73.420.178.059
4 Cổ tức/Vốn điều lệ (%) 20%

Kế hoạch năm 2018

Chỉ tiêu KH 2017 TH 2017 KH 2018 KH2018/
KH2017

KH2018/ 
TH2017

Khối lượng tiêu thụ (tấn) 27.763 26.740 36.742 132% 137%
Doanh thu thuần 522.419 550.546 612.940 117% 111%
Lợi nhuận gộp 152.4 158.9 188.1 124% 118%

(ĐVT: Tỷ đồng)

Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị
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Để có thể hoàn thành tốt kế hoạch năm đã đề ra, đồng 
thời hạn chế tối đa những khó khăn mới phát sinh trong 
quá trình sản xuất – kinh doanh, năm 2018 HĐQT đã 
đưa ra các phương hướng thực hiện kế hoạch như sau:

• Kinh doanh
 - Theo dõi diễn biến thị trường nông sản, điều 

chỉnh cơ cấu chủng loại kinh doanh để quyết 
định sản xuất kịp thời;

 - Áp dụng KPI bán hàng từng tháng (Miền Đông 
– ĐBSCL), từng vụ (Tây Nguyên, Miền Trung – 
Miền Bắc);

 - Xây dựng Đại lý nòng cốt tập trung tiêu thụ lúa 
giống SSC từ 40% trở lên;

 - Khai thác triệt để và nhanh Giống bản quyền 
để mở rộng thị phần và tăng hiệu quả, đảm bảo 
doanh thu sản phẩm khoa học công nghệ chiếm 
trên 70% doanh thu Công ty;

 - Khai thác tối đa lúa thuần Kim Cương 111 ở 
phía Bắc. Phát triển mạnh lúa thuần để nâng cao 
doanh thu ở miền Bắc và miền Trung;

 - Tìm kiếm đối tác chiến lược về hạt giống rau 
nhằm đa dạng bộ sản phẩm hạt rau kinh doanh 
của Công ty;

 - Đánh giá lại thị trường Lào, Campuchia để mở 
rộng phát triển bộ sản phẩm đa dạng hơn.

• Marketing – Phát triển Sản phẩm 
 - Áp dụng hệ thống nhận diện Công ty đồng bộ 

(bao bì, bảng hiệu, vật liệu quảng bá…), xây dựng 
thương hiệu SSC được nhiều người biết đến rộng 
khắp khu vực ĐBSCL;

 - Cải tiến hoạt động trình diễn hội thảo, đặc biệt 
sản phẩm mới theo hướng marketing trực tiếp.

• R&D:
 - Định hướng công tác nghiên cứu gắn liền mục 

tiêu kinh doanh;
 - Xây dựng định mức các chi phí nghiên cứu;
 - Đưa ra thị trường các giống rau màu mới: Dưa 

hấu không hạt (tháng 4), bí đỏ, khổ qua, ớt, bắp 
nếp (tháng 9);

 - Sớm công nhận các giống lúa lai, lúa thuần theo 
kế hoạch;

 - Tổ chức và quản lý nhân giống gốc, bố mẹ an 
toàn, đầy đủ và kịp thời cho công tác sản xuất 
giống;

 - Tăng cường quan hệ hợp tác với các Viện, Trường 
để cập nhật thông tin về giống mới triển vọng 
trong quá trình khảo nghiệm so sánh giống;

 - Mở rộng quan hệ hợp tác khảo nghiệm giống hạt 
rau với các công ty Giống hàng đầu trong khu 
vực.

Phương hướng nhiệm vụ 2018

• Sản xuất:
 - Thực hiện giao khoán cho nhân viên sản xuất, cải 

tiến chế độ lương điểm và chế độ thưởng theo 
khối lượng, chất lượng và kết quả công việc của 
bộ phận, cá nhân;

 - Từng bước xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất 
ổn định, giảm chi phí vận chuyển, giảm giá thành;

 - Hợp tác sản xuất với các đối tác gia công sản xuất 
có uy tín;

 - Triển khai sản xuất rải vụ, đáp ứng kịp thời kinh 
doanh, giảm áp lực lưu kho và tồn kho, đảm bảo 
phải đủ hàng cho kinh doanh;

 - Nghiên cứu các giải pháp xây dựng định mức giá 
thành trong sản xuất, đảm bảo tính cạnh tranh 
và lợi nhuận.

• Chế biến Bảo quản
 - Quản lý tốt chất lượng sản phẩm trong quá 

trình sấy, chế biến bảo quản để ngăn ngừa thiệt 
hại trong kho và thực hiện nghiêm chế độ trách 
nhiệm vật chất trong công tác sản xuất và chế 
biến bảo quản;

 - Công tác quản lý chi phí chế biến bảo quản ở các 
đơn vị phải được kiểm soát tốt chi phí lao động 
trong các công đoạn. Bên cạnh đó, công tác quản 
lý bao bì, quản lý hao hụt sấy chế biến đóng gói 
cũng cần phải chú trọng hơn nữa.
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• Quản lý Chất lượng
 - Tăng cường quản lý và chịu trách nhiệm chính 

trong việc quản lý chất lượng hàng hóa toàn 
Công ty;

 - Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kiểm 
định ở các đơn vị để phát hiện và ngăn ngừa rủi 
ro chất lượng ngay từ ngoài đồng;

 - Tập huấn NVSX phương pháp kiểm định, kiểm 
nghiệm hạt giống để có thể tự đánh giá chất 
lượng ruộng giống và tự chịu trách nhiệm về chất 
lượng hạt giống khi nhập kho;

 - Tập huấn công tác kiểm nghiệm, kiểm soát quá 
trình chế biến bảo quản cho NV QLCL/KCS để 
thực hiện tốt quy trình quản lý sau thu hoạch;

 - Soát xét lại các thủ tục, hệ thống tài liệu/biểu mẫu 
và các quy định cho phù hợp với chức năng.

• Kế hoạch Đầu tư
 - Nâng cấp hệ thống sấy của Trại Cờ Đỏ;
 - Khảo sát và thuê kho khu vực ĐBSCL đáp ứng 

chiến lược phát triển lúa thuần;
 - Đánh giá lại chiến lược Công ty, đề xuất đầu tư cơ 

sở vật chất cho các năm tiếp theo;
 - Đề xuất các giải pháp quản trị, tiết kiệm chi phí 

và nâng cao chất lượng sản phẩm;
 - Xây dựng hệ thống định mức: Định mức vận 

chuyển, hao hụt …

• Tài chính Kế toán
 - Hoàn thiện chương trình kế toán, áp dụng giải 

pháp FAST online, Quản lý kho để hỗ trợ cung 
cấp thông tin phục vụ quản trị;

 - Phát huy vai trò bộ phận, tập trung kiểm soát tốt 
chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành 
từng lô trong hệ thống kế toán Chi nhánh, Trạm, 
Trại;

 - Cập nhật những thay đổi của công tác tài chính, 
kế toán để kiểm soát tình hình triển khai chiến 
lược kinh doanh;

 - Hệ thống, soát xét, sửa đổi, ban hành lại các quy 
định, quy trình trong công tác kế toán và các quy 
chế trong công tác quản lý tài chính để hệ thống 
TCKT được vận hành tốt hơn, giảm thiểu rủi ro;

 - Đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự TCKT trong toàn 
Công ty.

• Quản trị
 - Hệ thống phân quyền và chế độ trách nhiệm cán 

bộ lãnh đạo trong công tác quản lý điều hành;
 - Quản trị theo mục tiêu, thực hiện giao mục tiêu – 

chỉ tiêu đến từng đơn vị- bộ phận- CBNV;
 - Kiểm soát quá trình thực hiện của các Đơn vị, bộ 

phận, cá nhân bảo đảm tính tuân thủ, linh hoạt 
và tính trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ/ kế 
hoạch công viêc được giao;

 - Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ phận và cá 
nhân thực hiện tốt chức năng – Nhiệm vụ của 
Đơn vị mình vì lợi ích của Công ty.

• Nhân sự Hành chính
 - Quy hoạch và sử dụng nguồn nhân sự hợp lý các 

bộ phận/đơn vị;
 - Đánh giá năng lực nhân sự, tham mưu Ban TGĐ 

điều động, luân chuyển, đề bạt phát triển nguồn 
nhân sự kịp thời;

 - Kiện toàn nhân sự sản xuất, kinh doanh, 
marketing;

 - Tổ chức huấn luyện, kiến thức canh tác, đặc tính 
giống, Kỹ năng tiếp thị bán hàng cho CBNV Kinh 
doanh & Marketing;

 - Tổ chức đào tạo kỹ năng quản trị cho cán bộ quản 
lý các cấp; đặc biệt đội ngũ cán bộ kế thừa;

 - Chính sách khen thưởng thỏa đáng cho đội ngũ 
nghiên cứu đưa ra thị trường sản phẩm mới;

 - Chính sách khen thưởng nhân viên kinh doanh 
đạt mục tiêu KPI tháng/quí/vụ;

 - Nâng cao hiệu quả quy chế lương thưởng và đánh 
giá CBNV theo mục tiêu giao việc;

 - Hệ thống lại, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hệ 
thống quy chế.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP 
nắm giữ

Tỷ lệ sở hữu/
VĐL Ghi chú

1 Bà Lê Thị Lệ Hằng Chủ tịch HĐQT 0 0
2 Bà Trần Kim Liên Phó Chủ tịch HĐQT 0 0
3 Ông Hàng Phi Quang UV. HĐQT 24.887 0,1
4 Ông Đỗ Bá Vọng UV. HĐQT 0 0
5 Ông Bùi Quang Sơn UV. HĐQT 0 0

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 15/02/2017 Phê duyệt tạm ứng quỹ tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân 
viên (CBNV) của Công ty.

2 02/NQ-HĐQT 21/03/2017

Phê duyệt phương án sắp xếp hệ thống sản xuất của Công ty theo 
chiến lược phát triển lúa thuần lai Đồng bằng Sông Cửu Long, giai 
đoạn 2017-2021.
Phê duyệt nhân sự quản lý các đơn vị theo phương án sắp xếp hệ 
thống sản xuất do Tổng Giám đốc đệ trình.

3 03/NQ-HĐQT 05/04/2017 Phê duyệt, kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017,  
Tổng cộng các hạng mục là 6.129.270.000 đồng.

4 04/NQ-HĐQT 05/04/2017

1. Thông qua các nội dung HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường 
niên 2016 
a.    Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận trích lập Quỹ chi 
trả cổ tức năm 2016.
b.    Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2016. 
c.    Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017. 
d.    Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Công 
ty mẹ.
Doanh thu thuần : 519 tỳ đồng.
Lợi nhuận sau thuế : 42,7 tỷ đồng.
e.     Tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị 
kiểm toán độc lập năm 2017.
2.    Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 về đơn từ 
nhiệm Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Hữu Hòa, ngày 24/3/2017. 
3.    Thông qua việc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 
tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019 do cổ đông lớn NSC đề cử.

5 05/NQ-HĐQT 05/04/2017

Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Hà Nội để tiếp tục thực hiện 
chương trình tái cấu trúc SSC, thời điềm từ ngày 01/07/2017.
Thông qua chủ trương khảo sát, tìm địa điểm để chuyển Chi nhánh 
miền Trung (Quảng Nam) vào khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

6 06/NQ-HĐQT 05/05/2017

Thông qua chủ trương mua bản quyền, nhận chuyển giao quyền 
sử dụng giống độc quyền các giống: OM341, OM344, OM nếp 
406 và OM8959 theo nội dung đã thống nhất giữa SSC và Viện 
lúa Đồng bằng Sông Cửu Long.
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7 07/NQ-HĐQT 05/05/2017
Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự quản lý: bà Nguyễn Thị Phong, Kỹ 
sư Nông học, Phó Giám đốc Quản lý Chất lượng giữ chức vụ 
Giám đốc Quản lý Chất lượng, kể từ ngày 10/5/2017.

8 08/NQ-HĐQT 20/05/2017

Phê chuẩn việc chỉ định ông Lê Thái Bình là Người đại diện phần 
vốn của SSC tại Công ty TNHH Phát triển Nhà CANTAVIL (gọi 
tắt là Công ty liên doanh) và đại diện theo ủy quyền vào Hội 
đồng Thành viên và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công 
ty liên doanh.

9 09/NQ-HĐQT 07/06/2017 Phê duyệt chọn Công ty Kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt 
Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của SSC.

10 10/NQ-HĐQT 24/07/2017

Thông qua kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2017.
Thông qua kế hoạch doanh thu, lãi gộp 6 tháng năm 2017.
Ban Điều hành xúc tiến nhanh việc quyết toán thuế của CNHN 
giải thể.

11 11/NQ-HĐQT 24/07/2017 Phê duyệt kế hoạch bổ sung đầu tư xây dựng Trại Cờ Đỏ, giá trị 
2,695 tỷ đồng.

12 12/NQ-HĐQT 24/07/2017 Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2017.
13 13/NQ-HĐQT 31/07/2017 Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của SSC.

14 14/NQ-HĐQT 25/08/2017

Thông qua chiến lược kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2018-2021
Thông qua chủ trương đầu tư Trung tâm công nghiệp chế biến 
giống lúa tại Đồng Tháp.
Đầu tư phát triển nông nghệ cao tại Củ Chi.
Bổ sung kiện toàn công tác nhân sự quản lý theo mục tiêu, định 
hướng chiến lược kinh doanh 2018-2021.
Phê duyệt mức lương của Tổng Giám đốc.

15 15/NQ-HĐQT 31/08/2017 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của 
ông Nguyễn Đình Nam.

16 16/NQ-HĐQT 23/10/2017 Thông qua phương án gia hạn thời gian giao dịch mua cổ phiếu 
quỹ của SSC.

17 17/NQ-HĐQT 23/10/2017

Thông qua chủ trương đầu tư thuê kho Công ty Cẩm Nguyên Đồng 
Tháp.
Tiếp nhận và nhận bàn giao Chi nhánh NSC từ ngày 01/01/2018.
Lập Dự án đầu tư xây mở rộng kho Trại Cờ Đỏ.
Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Đồng bằng Sông Cửu 
Long.
Thông qua việc thống nhất hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) 
giữa SSC và NSC.
Thông qua cơ chế bán hàng của 2 Công ty SSC và NSC.
Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà, đất đã cấn nợ của Đại lý 
Hà Đạt (Sơn La).

18 18/NQ-HĐQT 23/10/2017 Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của SSC tại 
Công ty cổ phần Giổng cây trồng Nam An.

19 19/NQ-HĐQT 30/11/2017 Thông qua chuyển nhượng cổ phần của SSC tại Công ty cổ phần 
Giống cây trồng Nam An.

20 20/NQ-HĐQT 04/12/2017 Phê duyệt nhân sự cấp quản lý Trại Lâm Hà.

21 21/NQ-HĐQT 30/12/2017

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017, yêu cầu chỉ tiêu lợi 
nhuận trước thuế phải đảm bảo 73 tỷ đồng.
Phê duyệt chi phí nghiên cứu và công nghệ sinh học giai đoạn 
2011 đến tháng 10/2015.
Phê duyệt Dự án đầu tư Trại GCT Cờ Đỏ, tổng mức đầu tư là 
10.236.934.345 đồng
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STT Tiểu ban Thành viên

1 Tiểu ban Tái cấu trúc và Đầu tư Trưởng tiểu ban: Trần Kim Liên; Thành viên: Hàng Phi Quang; 

2 Tiểu ban Khoa học và Công nghệ Thành viên: Đỗ Bá Vọng

3 Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng Trưởng tiểu ban: Hàng Phi Quang; Thành viên: Trần Kim Liên

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hoạt động giám sát của của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

• Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.Kết quả SXKD năm 2017: 
doanh thu thuần thực hiện 550 tỷ đồng đạt 126% so với cùng kỳ và đạt 106% so với kế hoạch; lợi nhuận sau 
thuế thực hiện 64,6 tỷ đồng, đạt 178% so với cùng kỳ và đạt 150% so với kế hoạch.

• Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, ngày 27/4/2017 của SSC. HĐQT, Tổng 
Giám đốc đã triển khai và quán triệt thực hiện các nội dung công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành 
công theo đúng quy định; 

• Giám sát các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị năm 2017, triển khai sản xuất đáp ứng 
yêu cầu kinh doanh; 

• Giám sát việc quản lý, điều hành theo mục tiêu chiến lược của Công ty, 
• Giám sát kế hoạch sản xuất giống F1 năm 2018 để đáp ứng yêu cầu kinh doanh;  
• Giám sát việc giải thể Chi nhánh Hà Nội, kiểm soát công nợ; thực hiện quyết toán thuế 2017;
• Giám giám sát việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty, chuyển nhượng phần vốn của SSC tại Công ty cổ phần 

Giống cây trồng Nam An;
• Giám sát việc thực hiện Hợp đồng liên doanh với Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức trong việc triển 

khai Dự án 282 Lê Văn Sỹ.

• Tiểu ban Tái cấu trúc và Đâu tư
 - Thảo luận xây dựng kế hoạch kinh doanh 2017 & chiến lược sản xuất, kinh doanh, 

tài chính, sản phẩm, R&D giai đoạn 2017-2021;
 - Thảo luận tái cấu trúc hệ thống sản xuất các Trạm/Trại của Công ty (cơ cấu tổ 

chức và bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự) theo chiến lược kinh doanh 2017-2021; 
 - Thảo luận các vấn đề liên quan khi thực hiện Hợp dồng liên doanh đối với Dự án 

282 Lê Văn Sỹ với Daewon Thủ Đức; 
 - Thảo luận tái cấu trúc Chi nhánh Hà Nội sáp nhập vào NSC từ 01/7/2017 và 

chuyển Văn phòng Đại diện Lào về tỉnh Udomxay (Lào); 
 - Thảo luận chủ trương khảo sát, tìm địa điểm để chuyển Chi nhánh miền Trung 

(Quảng Nam) vào khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.
 - Thảo luận phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty; 
 - Thảo luận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Giống cây trồng 

Nam An (SSC là Công ty mẹ) và đã thực hiện hoàn tất chuyển nhượng vốn vào 
tháng 11/2017;

 - Thảo luận thành lập Chi nhánh Đồng Bằng Sông Cửu Long; 
• Tiểu ban Khoa học và Công nghệ

 - Thảo luận, đề xuất HĐQT việc mua bản quyền các giống lúa của Viện lúa Đồng 
Bằng Sông Cửu Long; 

 - Thảo luận chiến lược nghiên cứu giai đoạn 2017-2021 theo chiến lược kinh doanh 
của Công ty; thống nhất nội dung hợp tác Nghiên cứu và phát triển (R&D) giữa 
SSC và NSC,
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Đào tạo về quản trị công ty

• Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng
 - Thảo luận quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 & phương án chi trả 

HĐQT, BKS năm 2017;
 - Thảo luận đơn giá tiền lương năm 2017; 
 - Thảo luận nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019; 
 - Thảo luận đề xuất cử người đại diện phần vốn của SSC vào Công ty liên doanh 

với Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức trong việc triển khai Dự án 282 Lê 
Văn Sỹ;

 - Thảo luận bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự quản lý, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 
trưởng Công ty, Giám đốc các đơn vị: Phòng Quản lý Chất lượng, Chi nhánh Trà 
Vinh, Trại Cờ Đỏ, Trại Lâm Hà; 

 - Thảo luận đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính 
năm 2017 của SSC & các công ty con;

 - Thảo luận việc xử lý các chi phí tồn đọng của năm 2016; 
 - Thảo luận quyết toán thuế với cơ quan thuế giai đoạn 2011-2016;

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 
điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty :  Không
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BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Ban kiểm soát

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ 
quản lý khác

• Các phiên họp của HĐQT và Hội nghị sơ kết, tổng kết Công ty đều có sự tham gia của BKS để nắm bắt 
thông tin và đóng góp ý kiến đối với HĐQT, Ban TGĐ.

• BKS đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng quý đối với Ban TGĐ Công ty để 
đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy 
chế, quy định quản lý nội bộ hiện hành.

• Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4 của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Các khoản chi phí, trích lập dự phòng 
công nợ, hàng tồn kho, khoản phải thu khó đòi theo đúng các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và 
theo quy chế, quy định quản lý của Công ty đã ban hàng. Các báo cáo tài chính đã công bố thông tin theo 
đúng quy định.

• Công ty đã thực hiện nâng cấp phần mềm kế toán Fast Business Online để đáp ứng yêu cầu kế toán tài 
chính và kế toán quản trị theo hệ thống quản trị của Công ty mẹ, áp dụng từ tháng 4/2016.

• Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong các phiên họp của HĐQT đều có báo cáo, 
tham gia phát biểu & đóng góp ý kiến; 

• Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ. Ban Điều 
hành bố trí nhân sự, tạo điều kiện làm việc cho Ban Kiểm soát thuận lợi, cung cấp các thông tin về báo cáo 
tài chính, hoạt động kinh doanh, chi phí đầy đủ, rõ ràng, kịp thời. 

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ sở hữu/VĐL

1 Ông Phan Thế Tý Trưởng ban 0 0

2 Ông Nguyễn Khánh Quỳnh Ủy viên 0 0
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN 
LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 
KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích Hội đồng quản trị 

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích Ban Kiểm soát  

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) 
1 Lê Thị Lệ Hằng Chủ tịch  195.428.432 
2 Trần Kim Liên Phó Chủ tịch  195.428.432 
3 Hàng Phi Quang Ủy viên  195.428.432 
4 Đỗ Bá Vọng Ủy viên  195.428.432 
5 Bùi Quang Sơn Ủy viên  130.285.622 

(Ghi chú : Ủy viên HĐQT Bùi Quang Sơn được ĐHĐCĐ thường niên bầu từ ngày 27/4/2017) 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ)
1 Phan Thế Tý Trưởng ban   113.999.919 
2 Nguyễn Khánh Quỳnh  Ủy viên   113.999.919 

 (Ông Nguyễn Hữu Hòa, đã từ nhiệm ủy viên Ban Kiểm soát ngày 27/4/2017 )

STT Họ và tên Chức vụ Tiền lương
1 Bùi Quang Sơn Tổng Giám đốc 1.220.506.409
2 Lê Minh Chánh Phó Tổng Giám đốc  662.424.631
3 Trịnh Minh Hợp Phó Tổng Giám đốc  530.610.000
4 Nguyễn Hoàng Anh Phó Tổng Giám đốc  226.946.667

(Ghi chú: Phó Tổng Giám đốc PTGĐ Nguyễn Hoàng Anh được tuyển dụng và bổ nhiệm từ 01/9/2017) 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan 
đối với cổ phiếu Công ty 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

STT Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với người 
nội bộ

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 
đổi, thưởng...)

Số cổ 
phiếu Tỷ lệ 

(%)

Số cổ 
phiếu Tỷ lệ 

(%)

1 Hàng Nhật Quang Em ruột UV.HĐQT 
Hàng Phi Quang 16.240 0,1 0 0% Nhu cầu cá nhân

2 Hàng Phi Quang UV.HĐQT 44.587 0,3 34.887 0,2% Nhu cầu cá nhân
3 Hàng Phi Quang UV.HĐQT 34.887 0,2 24.887 0,1% Nhu cầu cá nhân

4
Công ty cổ phần 
Giống cây trồng 
miền Nam

61.412 0,4 1.475.512 9,84

Công ty thực 
hiện mua lại cổ 
phiếu quỹ từ ngày 
24/10/2017 đến 
ngày 23/11/2017

5
Công ty cổ phần 
Giống cây trồng 
Trung Ương 

Công ty mẹ 9.237.050 68,34 10.124124 74,90
Tăng tỷ lệ nắm giữ 
cổ phiếu của công 
ty con

Công ty luôn duy trì công tác cập nhật các quy định do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành và nghiêm 
túc triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội bộ công ty.

Không có
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2018
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Bùi Quang Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: (028) 3844.2414
Fax: (028) 3948.5026

Website: www.ssc.com.vn
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