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I. Lịch sử hoạt động của Công ty 
 
1. Quá trình hình thành và phát triển 
 
Ngày 17/05/1989 Nhà máy thuốc trừ sâu 
Sài Gòn trực thuộc Chi cục Bảo Vệ Thực 
Vật Tp.HCM được thành lập theo quyết 
định số 369/NN/QĐ của Sở Nông Nghiệp 
và PTNN Tp.HCM. 
 
Nhà máy hoạt động dưới hình thức bảo sổ 
cho Chi cục Thực Vật Tp.HCM. Tuy hoạt 
động trực thuộc chi cục bảo vệ thực vật 
Tp.HCM và chỉ mới sản xuất vài loại 
thuốc theo quy trình công nghệ của công 
ty Rhone Poulenc, nhưng do nhu cầu thị 
trường tăng nhanh nên sản phẩm của nhà máy sản xuất ra được tiêu thụ mạnh, nhà máy hoạt 
động mang lại hiệu quả cao. 
 
Do đó, ngày 18/02/1993, thực hiện quyết 
định số 68/QĐ-UB của UBND Tp.HCM, 
theo quy định 388/CP chính phủ, Nhà 
máy Thuốc trừ sâu Sài Gòn chuyển thành 
Xí nghiệp thuốc trừ sâu Sài Gòn. Xí 
nghiệp bắt đầu hoạt động như một đơn vị 
kinh tế hoạch toán độc lập, có tư cách 
pháp nhân và tách khỏi chi cục Bảo Vệ 
Thực Vật Tp.HCM. 
 
Sau một năm đi vào hoạt động ồn định và 
kinh doanh có hiệu quả, sản phẩm của Xí 
nghiệp ngày càng mở rộng thị phần, đòi hỏi Xí nghiệp phải có một sự đầu tư phát triển tốt hơn. 
 
Với những điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô sản xuất, Xí nghiệp đã cải tiến quy 
trình công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm nâng cao trình độ kinh tế kỹ thuật của CB-CNV. 
 
Ngày 22/04/1994, theo quyết định số 1177/QĐ-UB-NC của UBND Tp.HCM, Xí nghiệp 
Thuốc trừ sâu Sài Gòn chính thức trở thành Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn. 
 
Năm 1997, Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nông 
nghiệp Sài Gòn. 
 
Đến ngày 30/06/2004, theo quyết định số 3131/QĐ-UB của UBND Tp.HCM. Công ty thuốc 
trừ sâu Sài Gòn đã chính thức đổi tên thành: Công ty TNHH 1 Thành viên BVTV Sài Gòn. 
 
Căn cứ Quyết định số 5698/QĐ-UBND ngày 27/12/2007của Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ 
Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển đôỉ Công ty TNHH Một thành viên Bảo vệ 
thực vật Saigon thành Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Saigon (SPC).  
 
Ngày 09/6/2008, Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài gòn được 
tổ chức thông qua điều lệ tổ chức hoạt động, bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông 
qua phương án hoạt động kinh doanh 03 năm của Công ty.  
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Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Saigon chính thức hoạt động theo mô hình mới kể từ ngày 
14/6/2008 căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103010609 ngày 14/6/2008 do Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.  
 
Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2010 về việc thay đổi chức danh Giám 
đốc, Công ty đã hoàn tất thủ tục thay đổi trên theo qui định và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư 
TP.HCM cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300632232 ngày 28/06/2010. 
 
2. Thành tựu đạt được trong hoạt động SXKD 
 
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 650 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 17 Chi nhánh và 1200 đại lý; 02 Siêu thị Nông nghiệp; 
01 Xí nghiệp sản xuất thuốc BVTV tại Tp.Hồ Chí Minh; 01 Nông trại Hoa Hồng tại Tp. Đà 
Lạt 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, đặt biệt tại Công Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, SPC đã đầu tư thành lập Công ty 
TNHH Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn tại Lào với hơn 2.000 ha sản xuất bắp giống. Ngoài ra thị 
trường tại Campuchia phát triển rất tốt, năm 2010 doanh thu tại Campuchia tăng 6,5 lần so với 
năm 2009. 
 

THÀNH TÍCH: 

 Huân chương Lao động hạng II của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam ngày 
11/02/2004 về “thành tích xuất sắc trong công tác từ 1998 – 2002 góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
 

 Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam ngày 
12/8/1997 về “Thành tích xuất sắc trong công tác từ 1992 – 1996 góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
 

 Bằng khen, cờ thi đua của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh liên tục từ năm 
1993 – 2007. 
 

 Biểu trưng “SPC” liên tục được bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao từ năm 
2005 đến nay. 
 

 Chứng nhận của tổ chức Quacert và BVQI công nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng 
theo ISO 9001: 2000 và ISO IEC 17025 từ năm 2001 cho đến nay. 
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3. Cơ cấu sản phẩm của SPC 

 

 
 
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 49.6% (trong đó, nhóm cỏ lúa 
chiếm khoảng 15.7% tổng doanh số) 
 
Một số sản phẩm thuốc trừ cỏ chính: 
 
Thuốc trừ cỏ cạn 
 

    
    

Thuốc trừ cỏ lúa 
 

    

49.6%

24.0%

19.1%

4.6%

2.4%

0.2%

Thuốc trừ cỏ Thuốc trừ sâu Thuốc trừ bệnh

Giống Hóa chất, phân bón Sản phẩm khác
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Thuốc trừ sâu: tỷ trọng nhóm sản phẩm này phụ thuộc khá nhiều vào tình hình thời tiết, 
doanh số nhóm truốc trừ sâu chiếm khoảng 24% tổng doanh số của công ty trong năm 
2012. 
 
Một số sản phẩm thuốc trừ sâu của công ty: 
 

    
    

 

    
 
Thuốc trừ bệnh: cũng như nhóm thuốc trừ sâu thì doanh số nhóm thuốc trừ bệnh phụ 
thuộc khá nhiều vào yếu tố thời tiết. Trong năm 2012, doanh số nhóm thuốc trừ bệnh 
chiếm khoảng 19.1% tồng doanh số SPC. 
 
Một số sản phẩm thuốc trừ bệnh của SPC: 
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Nhóm sản phẩm giống: không còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh số của SPC, 
4.6% tồng doanh số. Do hiệu quả kinh doanh thấp nên SPC đang xu hướng giảm tỷ trọng 
nhóm sản phẩm này. 
 
Nhóm phân bón và hóa chất khác: chiếm tỷ trọng thấp, khoảng 2.4% doanh số toàn 
công ty.  
 

4. Định hướng phát triển 
 
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. 
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI & NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN  
 
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. 
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Chúng tôi chịu trách nhiệm với những kết quả làm việc của mình. Chúng tôi luôn kiên trì và 
làm việc hêt 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 dưỡng những ước 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 người 
chúng tôi thường xuyên học tập và phát triển để hiện thực hóa những ước mơ, khát vọng, và 
những đam mê của chúng tôi. 
 
Thông qua học tập, nghiên cứu, và phát triển, chúng tôi định hướng hành động vào việc liên 
tục hoàn thiện việc thực hiện của mình để tạo ra sự phát triển bền vững cho công ty. 
 

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị 
 
1. Kết quả hoạt động năm 2012 

 
Năm 2012, tiếp tục là năm khó khăn trên quy mô toàn cầu, cả thế giới phải chống chọi với 
khủng hoảng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2012 chỉ đạt hơn 
5.03% so với mục tiêu là tăng trưởng 6,0 – 6,5%, (chỉ cao hơn so với tốc độ tăng trưởng 4,77% 
năm 1999 nhưng lại thấp hơn cả tốc độ tăng 5,32% năm 2009). Nền kinh tế vẫn còn nhiều bất 
ổn, nguy cơ lạm phát tăng, lãi suất và tỷ giá USD vẫn còn ở mức cao. Bên cạnh đó, Ngân hàng 
Nhà nước duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát càng làm cho các doanh 
nghiệp trong nước khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Cộng thêm, những ảnh 
hưởng mang tính mùa vụ, thời tiết làm cho tình hình kinh doanh của SPC gặp nhiều khó khăn. 
Vượt lên các khó khăn đó, Công ty CP Bảo vệ Thực vật Saigon đã có một năm 2012 khá thành 
công. Mặc dù, doanh thu chỉ đạt 90,61% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt đến 
126,45% so với kế hoạch mà ĐHCĐ đã giao phó.. 

Đơn vị tính:  VNĐ 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012 % KH 

Doanh thu thuần 830.000.000.000 752.066.212.119 90,61% 
Lợi nhuận trước thuế (chưa dự phòng) 30.700.000.000 35.131.289.508 114,43% 
Lợi nhuận trước thuế (sau dự phòng) 14.700.000.000 19.089.502.364 129,86% 
Lợi nhuận sau thuế 11.025.000.000 13.912.938.667 126,19% 

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 1.047 1.321 126,19% 

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của SPC 
 
Theo đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả kinh doanh năm 2012 vừa qua 
khá tốt, tuy nhiên hiệu quả chưa cao do những nguyên nhân sau: 
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- Giảm tỷ trọng những mặt hàng kém hiệu quả: trong năm 2012, SPC đã chủ động 
giảm tỷ trọng nhóm sản phẩm giống (đặc biệt là bắp giống). Cụ thể, doanh số mảng 
kinh doanh này trong năm 2012 chỉ đạt gần 29 tỷ đồng, giảm 55 tỷ đồng so với mức 
gần 84 tỷ đồng năm 2011. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho SPC không đạt được 
kế hoạch doanh số năm 2012 đã đặt ra. 
 

- Nguyên vật liệu đầu vào tăng giá cao: cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt và 
chủ yếu là cạnh tranh về giá. Các công ty nhỏ, mới thành lập luôn chào mức giá thấp 
nhằm chiếm thị phần trong ngành thuốc bảo vệ thực vật, vốn đã bảo hòa trong khoảng 
5 năm trở lại đây. Do vậy, việc giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng làm cho nhiệm 
vụ ổn định bán hàng và đảm bảo hiệu quả hoạt động hết sức khó khăn. 

 

- Chi phí tài chính cao do vốn lưu động chủ yếu tài trợ bằng vốn vay ngân hàng: do 
đặc điểm của ngành nên xoay vòng vốn lưu động chậm trong khi vốn điều lệ của công 
ty còn khá thấp so với các công ty trong ngành nên nguồn vốn lưu động tài trợ sản xuất 
kinh doanh vẫn chủ yếu là vốn vay. Tuy nhiên, nay từ đầu năm 2012, lãi suất ngân 
hàng duy trì ờ mức trên 13%/năm. Thêm vào đó, do thiếu hụt nguồn USD nên các ngân 
hàng không cho vay vốn bằng USD, và việc mua nguyên liệu nhập khẩu bằng cách mở 
L/C đã làm chi phí tài chính tăng cao, qua đó ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận Công ty.  
 

- Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn nhà nước không mang lại hiệu quả: lợi ích 
mang lại của các dự án chưa tương xứng với kỳ vọng ban đầu, gây tổn thất tài chính 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Hiện tại, phần lớn các dự án 
đều ngưng lại hoặc thanh lý. Dự án Nông trại Hoadasa và các dự án Tại Lào giá trị đầu 
tư lớn nhưng hiệu quả mang lại thấp, đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 
thông qua phương án thanh lý và sẽ tiến hành thanh lý trong thời gian tới. 

 
2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 

 
Vận hành nội bộ: Công ty đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy từ lãnh đạo đến các phòng, 
ban, cán bộ công nhân viên 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, 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. Xây dựng mới quy chế trả 
lương trả thưởng gắn liền với kết quả, tiến đến khoán quỹ lương cho từng đơn vị nhằm tạo 
quyền chủ động cũng như nâng cao năng suất lao động của từng đơn vị. 
 
Nghiên cứu sản phẩm mới: Công ty đang tiến hành khảo nghiệm một vài loại phân bón mới 
làm từ nguyên liệu hữu cơ, sản phẩm thân thiện môi trường, an toàn, chất lượng tạo sự khác 
biệt 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 SP mới có giá trị cao để từng bước thay thế các sản phẩm cũ như 
sản phẩm Pyanchor Gold 8.5 EC, Comda Gold 5WDG, Schez Gold 500WDG... sắp tới, còn có 
Sagosafen 250SL và Sagoza 5EC, Sagometro đây sẽ là những sản phẩm chiến lược của công 
ty trong những năm sắp tới. 
 
Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: 
 

- Dự án nông trại Dasar:  Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án Hoadasa cho 
Hợp tác xã Anh Đào với giá chuyển nhượng là 2,5 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT); 

- Dự án kho Đồng Tháp: hiện nay vẫn chưa tìm được đối tác chuyển nhượng, Công ty 
đang làm thủ trình ĐHCĐ phê duyệt giá chuyển nhượng;  
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- Dự án Kirirum (Campuchia): đã hoàn tất thủ tục thanh lý rút vốn về; 

- Dự án tại Lào: Ngày 28/12/2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản số 
10520/VP-CNN đồng ý chủ trương chuyển nhượng dụ án Lào của SPC. Hiện nay Công 
ty đang làm việc với một số đối tác để chào giá cũng như tiến hành các thủ tục chuyển 
nhượng theo qui định; 

- Dự án tại Kiên Giang : đã hoàn tất xây dựng giai đoạn I, dự kiến tiếp tục xây dựng giai 
đoạn II vào năm 2014; 

- Ngoài ra trong năm Công ty cũng đã đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cho xí nghiệp 
Hiệp Phước để nâng cấp, tăng cường năng lực sản xuất. 

 
3. Kế hoạch trong tương lai 

 
So với năm 2012 thì tình hình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thâm chí còn nhiều khó khăn 
hơn: 

- Tình hình hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông sản, năng suất sản xuất thấp 
nên nông dân hạn chế đầu tư dùng thuốc bảo vệ thực vật. 

- Thông tư 03 chính thức áp dụng gây khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên vật liệu 
đầu vào. 

- Nguồn cung nguyên vật liệu sụt giảm do các vấn đề về môi trường và chính sách đóng 
cửa các nhà máy nhỏ của Trung Quốc làm cho nguồn nguyên vật liệu luôn trong tình 
trạng khan hàng và giá tăng cao. 

- Nguy cơ nguồn ngoại tệ vay ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu nhập nguyên liệu, 
phải vay bằng tiền đồng VN với lãi suất ngân hàng cao. 

- Cạnh tranh trong ngành thuốc bảo vệ thực vật ngày càng tiếp tục gay gắt. 
 
Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty vẫn quyết tâm nâng cao kế hoạch kinh doanh của SPC so 
với năm 2012: 
 
 Giá trị sản xuất: 726 tỷ đồng (tăng 19% so với thực hiện năm 2012). 

 Doanh thu:  897 tỷ đồng (tăng 22% so với thực hiện năm 2012). 

 Lợi nhuận trước thuế trước phân bổ: 34.3 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2011). 

 Lơi nhuận sau thuế sau phân bổ: 13,7 tỷ đồng. 

 Cổ tức tiền mặt: 8 %/năm. 
 
Ngoài ra, trong năm 2013, SPC dự tính sẽ xử lý những tồn đọng và phân bổ dự phòng vào lợi 
nhuận năm 2013 như sau: 
 

Phân bổ vào năm 2013 16.000.000.000 

Dự phòng Lancer 1.000.000.000 

Phân bổ dự phòng lỗ Lào 2.000.000.000 

Dự phòng lỗ dự án Hoadasa 3.000.000.000 

Dự phòng công nợ Monsanto 7.000.000.000 

Dự phòng công nợ Lào 3.000.000.000 
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III. Báo cáo của Ban Giám đốc 
 

1. Báo cáo tình hình tài chính 
 

1.1 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
 

Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 

1. Khả năng thanh toán      

Khả năng thanh toán  hiện thời lần 1,11 1,10 

Khả năng thanh toán nhanh lần 0,51 0,52 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số nợ/Tổng tài sản % 72,08 72,16 

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 258,20 259,21 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho vòng 3,24 2,99 

Vòng quay tổng tài sản vòng 1,65 1,55 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Tỷ suất lợi nhuận gộp % 25,46 21,94 

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động % 6,58 2,45 

Tỷ suất lợi nhuận ròng  2,95 1,85 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROA) % 4,82 2,87 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROE) % 20,53 10,30 

Hệ số ROA (loại bỏ dự phòng) % 5,12 6,00 

Hệ số ROE (loại bỏ dự phòng) % 21,66 22,53 

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của SPC 
 

1.2   Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012 
 

Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2012)        133.577.423.756  VNĐ 

Nguồn vốn cổ phần        105.300.000.000  VNĐ 

Mệnh giá mỗi cổ phần                        10.000  VNĐ 

Số lượng cổ phần  10.530.000  VNĐ 

Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu                        12.685  VNĐ 

 
1.3 Cổ tức năm 2012 
 
Theo quyết định của Đại hội đổng cổ đông năm 2012 thì tỷ lệ cổ tức chi trả trong năm 2012 là 
7%. Hiện tại, Công ty đã trả tạm ứng cổ tức đợt một năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông với 
tỷ lệ 4%, đợt hai năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3%. 
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2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
Đơn vị tính:  VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 

Vốn chủ sở hữu (VCSH)        136.654.499.912       133.577.423.756  

Doanh thu thuần        816.202.142.865       752.066.212.119  

Tốc độ tăng trưởng Doanh thu                            5,82%                          -7,86% 

Lợi nhuận trước thuế           29.946.170.019         19.089.502.364  

Tỷ lệ LNTT/Doanh thu                            3,67%                           2,54 % 

Lợi nhuận sau thuế (LNST)          24.064.181.776         13.912.938.667  

Tỷ lệ LNST/VCSH                          15,70%                         10,30 % 

EPS (đồng)                          2.285                         1.321  

Lợi nhuận trước thuế trước dự phòng      31.260.648.029        35.131.289.508  

Lợi nhuận sau thuế trước dự phòng      25.378.659.786        29.954.725.811  

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của SPC 
 

Quy mô vốn công ty không có nhiều thay đổi và mặc dù doanh số thực hiện của công ty năm 
2012 giảm 7.95% so với năm 2011 nhưng có thể nói đây là nổ lực rất lớn của toàn công ty 
trong bối cảnh kinh doanh rất khó khăn. Các nguyên nhân chủ yếu làm cho doanh số thức hiện 
năm 2012 giảm sút so với năm 2011: 
 

- Không còn kinh doanh giống bắp các loại: do hiệu quả kinh tế không cao, SPC hiện 
đang xử lý tồn kho và không phát triển thêm mảng kinh doanh. Cụ thể, trong năm 
2012, doanh số mảng kinh doanh này chỉ đạt gần 29 tỷ đồng, giảm 55 tỷ đồng so với 
mức gần 84 tỷ đồng năm 2011. Ngoài ra, do một số nguyên nhân khách quan nên trong 
năm 2012 SPC không còn kinh doanh các mặt hàng chủ lực của các năm trước như 
Dragon, Helosate. Do vậy, việc duy trì doanh số ở mức cao (giảm 8% so với cùng kỳ 
năm ngoái) la một nổ lực rất lớn của SPC. 
 

- Tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2012 có nhiều thách thức: cầu thuốc bảo vệ 
thực vật trong năm 2012 giảm do thời tiết chuyển biến thuận lợi. Tuy nhiên, việc trúng 
mùa lại đi kèm với việc giá nông sản thấp (đặc biệt là giá lúa), nông dân không mạnh 
dạn đầu tư cho mùa vụ mới. Đi kèm theo đó là tình hình thu tiền khó khăn, công ty 
không đủ khả năng để mở rộng thêm tín dụng, phục vụ cho bán hàng. 
 

- Thiếu vốn kinh doanh: vẫn trong tình trạng thiếu hụt vốn kinh doanh do quay vòng 
vốn chậm (đặc trưng của ngành thuốc bảo vệ thực vật), trong khi giá nguyên vật liệu 
tăng cao, càng làm cho tình trạng thiếu vốn càng căng thẳng hơn. 

 

- Ngoài ra, nguồn cung nguyên vật liệu đang thu hẹp (do các quy định nghiêm ngặt về 
môi trường hay việc đóng cửa các nhà máy nhỏ lẻ tại Trung Quốc) nên tình trạng khan 
hàng thường xuyên xảy ra, không đáp ứng kịp thời nhu cầu trong nước.  
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3. Kế hoạch phát triển trong tương lai 
3.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2013 

 

Stt Chỉ tiêu Đvt 
Thực hiện 
năm 2011 

Kế hoạch 
năm 2012 

Thực hiện 
năm 2012 

Kế hoạch 
năm 2013 

2012/ 
2011 
(%) 

2013/ 
2012 
(%) 

I GIÁ TRỊ SẢN XUẤT (CĐ 94) 1000 đ 610.802.549 660.000.000 608.795.885 725.760.000 100% 119% 

  - Sản xuất công nghiệp 1000 đ 610.802.549 660.000.000 608.795.885 725.760.000 100% 119% 

II TỔNG KIM NGẠCH XNK USD 
      

  - Xuất khẩu (Lao+Cam+Myanmar) USD 3.330.591 3.500.000 4.587.742 5.100.000 138% 111% 

  - Nhập khẩu USD 22.515.124 24.500.000 22.661.332 26.000.000 101% 115% 

III KHỐI LƯỢNG SX CHỦ YẾU   
      

  * Sản xuất : Tấn 10.363 10.870 10.183 11.748 98% 115% 

  Thuốc BVTV   9.914 10.400 9.705 11.168 98% 115% 

  - Nhóm thuốc trừ sâu Tấn 2.691 2.700 2.094 2.810 78% 134% 

  - Nhóm thuốc trừ bệnh Tấn 2.062 2.240 1.885 2.460 91% 131% 

  - Nhóm thuốc trừ cỏ Tấn 5.161 5.460 5.726 5.898 111% 103% 

  Nhóm Phân bón Hoá chất Tấn 449 470 477 580 106% 122% 

IV LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG   
      

1 Tổng thu nhập 1000đ 45.943.097 55.610.000 45.100.215 61.249.000 98% 136% 

  Trong đó: tổng quỹ tiền lương 1000đ 43.394.478 53.198.000 42.203.889 60.099.000 97% 142% 

2 Thu nhập bình quân  đ/ng/th 6.776.268 7.693.750 7.701.539 8.193.846 114% 106% 

  Trong đó: tiền lương bình quân đ/ng/th 6.400.365 6.926.823 7.206.948 8.040.000 113% 112% 

3 Lao động bình quân (người) ng 565 570 488 460 86% 94% 

4 Năng suất lao động 1000đ 
      

  - Tính trên giá trị SX (giá CĐ 94) đ/ng 90.088.872 96.491.228 103.961.046 105.182.609 115% 101% 

  - Tính trên doanh thu đ/ng 109.402.610 108.771.930 108.603.576 112.971.014 99% 104% 

V TÀI CHÍNH   
      

1 
Tổng doanh thu  
(bao gồm XK Myanmar)  

1000đ  816.502.142 830.000.000 735.145.199 897.000.000 90% 122% 

a 
Doanh thu KD  
(hợp nhất VN+Lao+Cam) 

1000đ 815.966.142 825.000.000 731.434.660 893.500.000 90% 122% 

  - SPC VN 1000đ 741.749.697 744.000.000 626.452.098 779.500.000 84% 124% 

  - SPC CAMBODIA 1000đ 67.894.242 68.000.000 101.234.801 105.000.000 149% 104% 

  - SPC LÀO 1000đ 6.322.203 13.000.000 3.747.761 9.000.000 59% 240% 

b 
Doanh thu XK (không tính XK 
Lao+Cam, chỉ tính Myanmar) 

1000đ 536.000 5.000.000 3.710.539 3.500.000 692% 94% 

2 Tổng giá thành tiêu thụ 1000đ 786.563.284 815.300.000 720.567.379 880.095.000 92% 122% 

3 Thu nhập 1000đ 
      

  - Trước thuế        

  - Trước khi phân bổ dự phòng 1000đ 29.938.858 30.700.000 31.157.924 34.275.000 104% 110% 

  - Sau khi phân bổ dự phòng 1000đ 29.938.858 14.700.000 15.157.924 18.275.000 
 

121% 
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Stt Chỉ tiêu Đvt 
Thực hiện 
năm 2011 

Kế hoạch 
năm 2012 

Thực hiện 
năm 2012 

Kế hoạch 
năm 2013 

2012/ 
2011 
(%) 

2013/ 
2012 
(%) 

  - Sau thuế 
 

25.286.678 11.025.000 10.936.847 13.706.250 
 

125% 

   Tỷ suất LN sau thuế/ vốn sở hữu % 
 

10.47% 10.39% 13.24% 
 

127% 

4 Các khoản thu nộp ngân sách 1000đ 
      

4. 1 Tổng số phải nộp  1000đ 32.926.879 35.000.000 32.560.107 37.000.000 99% 114% 

4. 2 Tổng số đã nộp 1000đ 31.045.343 33.000.000 31.517.514 37.000.000 102% 117% 

5 Nguồn vốn chủ sỡ hữu 1000đ 105.300.000 105.300.000 105.300.000 105.300.000 100% 100% 

 
3.2 Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 

 
a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:  

 

- Đổi mới trang thiết bị sản xuất và ổn định toàn bộ hoạt động sản xuất của xí nghiệp sản 
xuất tại Hiệp Phước để tăng cường năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu kinh doanh 
trong mọi thời điểm. 
 

- Tiếp tục tổ chức kinh doanh những sản phẩm hiện hữu, định vị sản phẩm theo hướng 
ưu tiên A, B và đưa vào tính lương hiệu quả. Có định hướng về bộ sản phẩm chủ chốt 
của công ty đối với từng vùng, miền, triển khai định hướng thành kế hoạch năm, vụ, 
tháng. 

 

- Xây dựng các sản phẩm độc quyền, “hàng hiệu” với chiến lược, kế hoạch kinh doanh 
riêng. Đối với các sản phẩm thông thường, xây dựng chiến lược về giá, có chiết khấu, 
khuyến mãi đi kèm nhằm cạnh tranh với các công ty cùng ngành.  

 
b. Về vận hành nội bộ: 
 Đối với các chi nhánh và đơn vị kinh doanh: 

- Tập trung nhân lực kinh doanh phát triển thị trường để nâng doanh số và hiệu quả, 
giảm công nợ quá hạn của khách hàng trong thời kỳ thiếu vốn, cũng cố và khuyếch 
trương thương hiệu tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho công ty. 
 

- Từng bước, khoán chi phí và hiệu quả cho từng chi nhánh để nâng cao tính chuyên 
nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 
 

- Sắp xếp lại bộ máy bán hàng và quảng bá sản phẩm tại các chi nhánh, đơn vị để tăng 
cường kết quả kinh doanh. 
 

 Điều chỉnh các chính sách bán hàng: chính sách bán hàng sẽ có những điều chỉnh 
nhằm nâng cao hiệu quả, lợi nhuận kinh doanh. Chính sách về giá sản phẩm sẽ thay đổi 
theo tình hình kinh doanh thực tế; Chính sách khuyến mãi không dàn trải theo sản 
phẩm mà tập trung cho các chương trình lớn như bốc thăm trúng thưởng, theo sản 
phẩm mới, theo giá trị A, B và theo nhóm khách hàng có năng lực tạo thị trường sản 
phẩm cho công ty; Chính sách chiết khấu vẫn theo đuổi mục tiêu số lượng lớn, tính 
toán hiệu quả chiết khấu tiền mặt theo chính sách tiền tệ, lãi suất của ngân hàng. 
 

 Chấn chỉnh công tác quản lý hàng hóa:  

- Cân đối sản xuất, điều chuyển hàng hóa hạn chế tồn kho quá cao; Theo dõi quản lý 
hàng tồn kho, hàng quá date, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh 



Báo cáo thường niên 2012 

                        14  

doanh, giảm thiểu rủi ro về hàng tồn kho; đồng thời nâng cao uy tín chất lượng hàng 
hóa SPC trên thị trường. Các đơn vị kinh doanh phải cùng chịu áp lực với công ty về 
trách nhiệm bán hàng để vừa bảo đảm nhu cầu hàng hóa, vừa bảo đảm được hạn mức 
tồn kho.  
 

- Phương án giảm khâu trung gian vận chuyển bằng cách chuyển hàng trực tiếp từ công 
ty đến khách hàng đang được công ty đưa vào vận hành nhằm giảm thiểu chi phí kho 
cho các chi nhánh, đồng thời cải tiến phương thức quản lý hàng hóa của toàn công ty. 

  
c. Về hoạt động tài chính :  

- Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính công ty để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngắn 
hạn và năng lực quản lý các nguồn đầu tư dài hạn. Đối với các đơn vị trực tiếp kinh 
doanh áp dụng triệt để quy chế tài chính trong quản lý công nợ, định chế hàng hóa tồn 
kho, gởi kho khách hàng, để từng bước tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn kinh doanh cho 
công ty.  
 

- Tích cực hơn nữa việc tìm kiếm các nguồn vốn vay kinh tế đáp ứng cho nhu cầu kinh 
doanh và đầu tư. 

 

- Đẩy mạnh thu tiền, thu nợ: đây là giải pháp quyết liệt nhất để cải thiện tình hình vốn, 
tài chính. Các đơn vị chi nhánh, trạm phải có trách nhiệm thu nợ quá hạn, đến hạn, kiên 
quyết không bán hàng cho khách hàng nợ dây dưa kéo dài. Nếu chi nhánh vi phạm 
nguyên tắc thu tiền công nợ bị trừ vào lương tháng. 

 

- Vốn lưu động: chủ yếu vẫn là vốn vay ngân hàng, vốn vay ngắn hạn khác. Một phần 
được hỗ trợ bằng nguồn vay của Tổng Công ty (theo từng hợp đồng nhập khẩu). 

 

- Vốn đầu tư: sẽ hết sức cân nhắc khi chi vốn đầu tư, chủ yếu đầu tư vào ngành nghề 
chính của đơn vị.  
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IV. Báo cáo tài chính 
Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật (Phần phụ lục). 

V. Báo cáo kiểm toán  
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VI. Các công ty có liên quan 
 
1. Tổ chức nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp tại Công ty 
 

Tại thời điểm 31.12.2012, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn nắm giữ 59,33% vốn điều 
lệ tại SPC, tương ứng 6.247.020 cổ phần.  
 

2. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức (không có) 
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3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan đến 31/12/2012 
 
Đầu tư vào công ty con: 18.847.902.752 đồng 
 
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn – Lào 16.952.547.752 đồng 

 
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn – Campuchia 1.895.355.000 đồng 

 
Đầu tư khác: 9.347.834.939 đồng 
 
Công ty cổ phần thương mại Mộc Hoá 7.510.164.939 đồng 

 
Công ty cổ phần BVTV H.A.I 1.837.670.000 đồng 

 
VII. Tổ chức và nhân sự 
 
1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty 

 
 

GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY 

BAN KIỂM TOÁN  
NỘI BỘ 

KHỐI KINH DOANH – 
TIẾP THỊ (PGĐ) 

KHỐI XNK – KỸ 
THUẬT – NGHIÊN 

CỨU PT (PGĐ) 

KHỐI SẢN XUẤT – 
NÔNG TRẠI (PGĐ) 

PHÒNG KINH 
DOANH – TIẾP THỊ 

CÁC KHU VỰC 
(TỔNG KHO), CN 
TRONG NƯỚC 

CÁC VĂN PHÒNG 
ĐẠI DIỆN, CÔNG 

TY TRONG NƯỚC 

PHÒNG XUẤT 
NHẬP KHẨU 

PHÒNG KỸ THUẬT 

– NGHIÊN CỨU PT 

VPĐD, CÔNG TY, 
CHI NHÁNH TẠI 
NƯỚC NGOÀI 

XÍ NGHIỆP BVTV 
SÀI GÒN 

NÔNG TRẠI 
DASAR 

CÔNG TY SPC 
LÀO 

PHÒNG KẾ 
HOẠCH – ĐẦU TƯ 

PHÒNG TÀI CHÍNH 
– KẾ TOÁN 

PHÒNG NHÂN SỰ 
– HÀNH CHÍNH 
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2. Các cá nhân trong Ban điều hành 
 

BAN ĐIỀU HÀNH Chức vụ 

Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh Giám đốc 

Ông Nguyễn Quốc Dũng Phó Giám đốc 

Ông Hà Quốc Cường Phó Giám đốc 

 
Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh – Giám đốc 

- Ngày tháng năm sinh: 09/03/1962 

- Số CMND :  023180867  Ngày cấp :  26/09/2008  Nơi cấp : TP.HCM 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Trình độ chuyên môn :  Cử nhân Tài chính Nông nghiệp, Cao cấp chính trị 

- 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 Saigon. 

 2004 – 2005:  Kế toán trưởng Công ty TNHH 1 TV Bảo vệ Thực vật Saigon. 

 2005 – T06/08: Phó Giám Đốc Công ty TNHH 1 TV Bảo vệ thực vật Saigon. 

 T6/08 – T04/10:  Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc CTCP Bảo vệ Thực vật Saigon. 

 T4/10 đến nay:  Ủy viên HĐQT, Giám Đốc CTCP Bảo vệ Thực vật Saigon. 
 
Ông Nguyễn Quốc Dũng – Phó Giám đốc 

- Ngày tháng năm sinh:  18/11/1967 

- Số CMND:   021572919   Ngày cấp : 20/01/1999      Nơi cấp : TP.HCM 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân luật 

- Quá trình công tác :  

 1993 – 2000:  Nhân viên Kinh doanh Xí nghiệp Thuốc trừ sâu Saigon. 

 2001 - 06/2002: Phó Trưởng Trạm Dịch vụ Công ty Thuốc trừ sâu Saigon. 

 07/2002 - 09/2003: Quyền trưởng Trạm Dịch vụ Công ty Thuốc trừ sâu Saigon. 

 09/2003 - 07/2004: Phó Phòng Marketing Công ty Thuốc trừ sâu Saigon. 

 08/2004 - 09/2005: Phó Phòng Marketing Công ty TNHH Một thành viên BVTV 
Saigon. 

 10/2005 - 08/2007: Phó Phòng Kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên BVTV 
Sài Gòn 
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 08/2007 - 06/2008: Phó Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty TNHH Một thành 
viên BVTV Saigon. 

 06/2008 - 10/2008: Phó Phòng Kế hoạch - kinh doanh CTCP Bảo vệ Thực vật 
Saigon. 

 10/2008 - 8/2009: Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh CTCP Bảo vệ Thực vật 
Saigon. 

 09/2009 – nay:  Phó Giám đốc Kinh doanh trong nước CTCP Bảo vệ Thực vật 
Saigon. 

 
Ông Hà Quốc Cường – Phó Giám đốc 

- Ngày tháng năm sinh:  25/09/1962 

- Số CMND:   020490533   Ngày cấp : 18/08/2008      Nơi cấp : TP.HCM 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư cơ khí, Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị 

- Quá trình công tác :  

 11/1991 – 03/1994:  Trưởng phòng kỹ thuật Cty TNHH 1TV BVTV Saigon. 

 03/1994 – 03/2001: Quản đốc Phân xưởng cơ điện Cty TNHH 1TV BVTV Saigon. 

 03/2001 – 05/2002: Trưởng xưởng sản xuất Cty TNHH 1TV BVTV Saigon. 

 05/2002 – 07/2004: Trưởng Ban quản lý dự án Cty TNHH 1TV BVTV Saigon. 

 07/2004 – 07/2007: Trưởng phòng Cơ điện Môi trường Cty TNHH 1TV BVTV 
Saigon. 

 07/2007 – 03/2012: Giám đốc Xí nghiệp BVTV Saigon – Cty CP BVTV Saigon. 

 03/2012 – nay: Phó Giám đốc Công ty CP BVTV Saigon phụ trách Khối Sản 
xuất – Nông trại. 

 
3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán 

trưởng 
 
a. Hội đồng quản trị: 

 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài 
Gòn được ngày 26 tháng 04 năm 2013 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau: 
 

STT Họ và tên 

1 Ông Dương Minh Quang 

2 Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh 

3 Ông Hà Quốc Cường 

4 Ông Phan Văn Sang 

5 Ông Đặng Thanh Cương 
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b. Ban Giám đốc: không thay đổi 
 
c. Ban kiểm soát:  

 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài 
Gòn được ngày 26 tháng 04 năm 2013 đã bầu bổ sung thành viên BKS như sau: 

 

STT Họ và tên 

1 Bà Võ Ngọc Lan Chi 

2 Bà Mai Thị Lệ Khuyên 

3 Ông Nguyễn Công Khải 

 
d. Kế toán trưởng:  không thay đổi 
 
4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 
 

Tính đến ngày 31/12/2012, tổng số lao động của công ty là 462 người với cơ cấu lao động 
như sau: 

 
 

Yếu tố 31/12/2012 

Số lượng nhân viên, công nhân 462 người 

Theo trình độ chuyên môn 

Tiến sỹ                                 01 người 

Cao học, Thạc sỹ 06 người 

 Đại học, Cao đẳng 195 người 

Trung học chuyên nghiệp 46 người 

Lao động phổ thông 79 người 

 
Chế độ làm việc 
 
Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật về lao động như: chế độ làm việc 8 giờ/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 hoàn thiện việc thực hiện của mình để tạo ra sự phát triển bền vững cho công ty. 
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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 lương, thưởng 
 
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 Phòng Hành chính Nhân sự đánh giá, xem xét và điều chỉnh phù hợp. 
 
VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty 
 
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
 

1.1. Thành phần của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 
 

Hội đồng Quản trị 

Họ và tên Chức vụ 

Ông Dương Minh Quang Chủ tịch  

Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh Thành viên  

Ông Hà Quốc Cường Thành viên  

Ông Phan Văn Sang Thành viên  

Ông Đặng Thanh Cương Thành viên  

  

Ban Kiểm soát  

Họ và tên Chức vụ 

Bà Võ Ngọc Lan Chi Trưởng ban 

Bà Mai Thị Lệ Khuyên Thành viên  

Ông Nguyễn Công Khải Thành viên  

 
1.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2012 
1.2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012: 
 
Năm 2012, tiếp tục là năm khó khăn trên quy mô toàn cầu, cả thế giới phải chống chọi với 
khủng hoảng kinh tế. Tình hình kinh tế trong nước cũng còn hết sức khó khăn, tăng trưởng 
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GDP chỉ đạt 5,03%, lãi suất và tỷ giá USD vẫn còn ở mức cao. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà 
nước duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ và linh hoạt nhằm kiềm chế lạm phát đã làm cho các 
doanh nghiệp trong nước khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Vượt lên các khó 
khăn đó, Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đã có một năm 2012 khá thành công. 
Doanh thu đạt 88,6% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt gần 100% so với kế hoạch mà 
ĐHCĐ đã giao phó. 

Đơn vị tính:  1.000 VNĐ 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012 
Tỷ lệ 

TH/KH 

Doanh thu thuần 830.000.000.000 752.066.212.119 91% 

Lợi nhuận trước thuế (chưa dự phòng) 30.700.000.000 35.131.289.508 114% 

Lợi nhuận trước thuế (sau dự phòng) 14.700.000.000 19.089.502.364 130% 

Lợi nhuận sau thuế 11.025.000.000 13.912.938.667 126% 

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 1.047 1.321 126% 

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của SPC 
 
Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh năm 2012 vừa qua khá tốt, tuy nhiên 
hiệu quả chưa cao do những nguyên nhân sau: 
 

- Chi phí tài chính cao do vốn lưu động chủ yếu tài trợ bằng vốn vay ngân hàng: Do 
đặc điểm của ngành nên việc xoay vòng vốn lưu động chậm trong khi vốn điều lệ của 
Công ty còn khá thấp so với các công ty trong ngành nên nguồn vốn lưu động tài trợ 
sản xuất kinh doanh vẫn chủ yếu là vốn vay. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2012, lãi suất 
ngân hàng duy trì ở mức trên 13%/năm. Thêm vào đó, do thiếu hụt nguồn USD nên 
các ngân hàng không cho vay vốn bằng USD và việc mua nguyên liệu nhập khẩu bằng 
cách mở L/C đã làm chi phí tài chính tăng cao, qua đó ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận 
Công ty.  

 

- Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn nhà nước không mang lại hiệu quả: Lợi ích 
mang lại của các dự án này chưa tương xứng với kỳ vọng ban đầu, gây tổn thất tài 
chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Hiện tại, phần lớn các dự 
án đều ngưng lại hoặc thanh lý. Dự án Nông trại Hoadasa và các dự án tại Lào có giá 
trị đầu tư lớn nhưng hiệu quả mang lại thấp, đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 
2012 thông qua phương án thanh lý và sẽ tiến hành thanh lý trong thời gian tới. 

 
1.2.2 Các phiên họp và nghị quyết của HĐQT trong năm 2012: 

Trong năm 2012 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 2012 thông qua các biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

 

STT Số Biên bản Ngày Nội dung 

A. Biên bản họp HĐQT  

1 36/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 05/02/2012 Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Công thương VN. 
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STT Số Biên bản Ngày Nội dung 

2 37/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 05/02/2012 
Thông qua việc vay vốn ngân hàng NN&PTNT VN-CN 
TP.HCM 

3 32/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 23/02/2012 

Thông qua việc chấm dứt thực hiện dự án cửa hàng, nhà kho CN 
Snoul-Karatie-CPC và bán thanh lý đất tại huyện Snoul-Karatie-
CPC; Doanh thu, lợi nhuận KHKD 2012; Báo cáo tình hình kinh 
doanh bắp giống với công ty Monsanto. 

4 27/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 03/03/2012 
Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bảnvề thanh lý dự án Hoadasa, dự án 
Pathupone-Lào, dự án KM21-Lào. 

5 33/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 03/03/2012 
Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự CNLA, CNBP, CNKG và 
chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Nhung và Ông 
Phan Đức Thịnh. 

6 24/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 22/03/2012 
Biên bản họp v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức 
bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011. 

7 34/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 22/03/2012 
Thông qua việc chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Nguyễn Văn 
Bạch-Phó phòng KDTT, thông qua tờ trình chấm dứt hoạt động 
của CNBRVT và thành lập CN Đồng Nai. 

8 46/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 27/03/2012 

Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012; B/C của 
HĐQT, BĐH tại ĐHCĐ; tờ trình phân phối lợi nhuận 2011 và 
kế hoạch phân phối lợn nhuận 2012 trình ĐHCĐ; tờ trình ủy 
quyền lực chọn cty kiểm toán, tăng vốn điều lệ và điều chỉnh 
ngành nghề kinh doanh trình ĐHCĐ và một số nội dung khác. 

9 38/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 18/04/2012 
Thông qua tăng vốn điều lệ và điều chỉnh ngành nghề kinh 
doanh trình ĐHCĐ và thông qua tờ trình chấm dứt hoạt động 
CN Điện Biên. 

10 39/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 18/04/2012 Thông qua tờ trình bổ nhiệm Phó phòng KDTT. 

11 40/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 14/05/2012 Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012. 

12 78/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 07/06/2012 

Biên bản họp HĐQT phân công thành viên HĐQT;thông qua tờ 
trình chuyển nhượng dự án Lào; thanh lý tải sản Lào; chuyển 
nhượng dự án Dasar; 15 gian hàng Cá Cựu Trung Quốc; 
KHSXKD 2013; giao khoán quỹ lương; chuyển sang Thang 
bảng lương nhà nước để đóng BHXH; phương án tổng kho;  bán 
xe tải > 3 tấn; điều chỉnh giá trị chuyển nhượng dự án Đồng 
Tháp. 

13 77/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 25/06/2012 Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2012. 

14 55/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 19/07/2012 Biên bản họp HĐQT về việc chi cổ tức đợt cuối năm 2011. 

15 85/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 20/08/2012 

Biên bản họp HĐQT thông qua  việc lựa chọn Công ty kiểm 
toán tài chính năm; bổ nhiệm chức danh quản lý tại CN Đà 
Nẵng, CN Daklak, CN Đức Trọng, CN TDVBVTV và một số 
nội dung khác. 

16 09/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 01/09/2012 
Thông qua giá sàn và bàn thanh lý máy móc thiết bị của SPC 
Lào; thông qua việc bãi bỏ mô hình khu vực kinh doanh và miễn 
nhiệm chức danh giám đốc khu vực.  

17 10/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 01/09/2012 
Thông qua chấm dứt loại hình quảng bá đua xe đạp công ty CP 
BVTVSG 

18 86/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 10/09/2012 
Biên bản họp HĐQT thông qua KH bán hàng niên vụ 2012-
2013; thông qua KH chi phí và lợi nhuận niên vụ 2012-2013. 

19 81/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 24/09/2012 
Biên bản họp HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 
tài chính năm; bổ nhiệm chức danh quản lý tại CN Đà Nẵng, CN 
Daklak, CN Đức Trọng, CN TDVBVTV. 
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STT Số Biên bản Ngày Nội dung 

20 35/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 02/10/2012 
thông qua việc chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Quản Mạnh Hiền-
Trưởng phòng NSHC và Ông Tạ Trọng Khôi  GĐ Khu vực 
Đông Nam Bộ P.KDTT Công ty CPBVTVSG . 

21 90/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 26/10/2012 
Biên bản họp HĐQT thông qua giá chuyển nhượng dự án Lào; 
giá chuyển nhượng dự án Dasar; chuyển vốn phục vụ hoạt động 
cho Lào quí 4/2012. 

22 78/BB/BVTVSG/HĐQT/2012 09/11/2012 
Biên bản họp HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Trưởng ban 
KTNB Công ty. 

B. Nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2012  

1 
1158/QĐ/BVTVSG/HĐQT/201
2 

10/01/2012 Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Daklak. 

2 
1159/QĐ/BVTVSG/HĐQT/201
2 

10/01/2012 Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Trạm DVBVTV. 

3 
1160/QĐ/BVTVSG/HĐQT/201
2 

10/01/2012 Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Đức Trọng. 

4 
1161/QĐ/BVTVSG/HĐQT/201
2 

10/01/2012 Quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty. 

5 
1162/QĐ/BVTVSG/HĐQT/201
2 

10/01/2012 Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Đà Nẵng. 

6 07/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 31/01/2012 
Thông qua chấm dứt HĐLĐ với cán bộ quản lý Chi nhánh Long 
An. 

7 08/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 31/01/2012 Thông qua thành lập chi nhánh Batambang - Campuchia. 

8 12/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 31/01/2012 
Thông qua chấm dứt HĐLĐ với cán bộ quản lý phòng NSHC và 
GĐKDKV. 

9 18/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 03/03/2012 
Thông qua bổ nhiệm cán bổ quản lý CN Long An, CN Kiên 
Giang, chấm dứt HĐLĐ cán bộ quản lý phòng KHĐT. 

10 20/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 22/03/2012 
Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên và chi trả cổ tức đợt 
2 năm 2011. 

11 31/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 20/04/2012 Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Điện Biên. 

12 26/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 04/05/2012 
Thông qua việc chấm dứt hoạt động của CN BRVT và thành lập 
chi nhánh Đồng Nai, bổ nhiệm GĐCN Đồng Nai; chấm dứt 
HĐLĐ cán bộ quản lý Phòng KDTT. 

13 28/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 04/05/2012 

Thông qua các chủ trương chuyển nhượng dự án Hoadasa - Lâm 
Đồng; thanh lý dự án liên doanh trồng cao su với Công ty Bò 
sữa TP.HCM và chuyển nhượng dự án Pathumpon Lào; chuyển 
nhượng trung tâm tương mại KM21-Lào. 

14 
1064/QĐ/BVTVSG/HĐQT/201
2 

09/05/2012 Quyết định bổ nhiệm TP NSHC. 

15 41/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 15/05/2012 Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012. 

16 44/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 23/05/2012 Thông qua việc điều động GĐCN TDV và GĐCN Đức Trọng. 

17 48/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 25/06/2012 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012. 

18 50/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 25/06/2012 Nghị quyết bổ nhiệm chủ tịch HĐQT . 

19 56/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 19/07/2012 Thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2011. 

20 58/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 20/07/2012 Nghị quyết phân công các thành viên HĐQT . 

21 59/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 20/07/2012 
Nghị quyết thông qua các tờ trình của Ban điều hành: chuyển 
nhượng dự án Lào, thanh lý tài sản tại Lào, xử lý tồn đọng trong 
kinh doanh bắp với Mosanto, chuyển nhượng dự án Dasar, 
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STT Số Biên bản Ngày Nội dung 

KHSXKD năm 2013. 

22 72/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 31/08/2012 
Thông qua việc chuyển vốn sang Lào, ĐTXDCB và MSTSCĐ, 
chi phí sửa chữa lớn năm 2011-2012; bổ nhiệm TPNSHC; chấm 
dứt HĐLĐ GĐCN Đà Nẵng. 

23 05/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 01/09/2012 
Thông qua giá sàn và bàn thanh lý máy móc thiết bị củ SPC Lào; 
thông qua việc bãi bỏ mô hình khu vực kinh doanh và miễn 
nhiệm chức danh giám đốc khu vực.  

24 06/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 01/09/2012 
Thông qua chấm dứt loại hình quảng bá đua xe đạp công ty CP 
BVTVSG 

25 75/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012 17/09/2012 Quyết định chuyển vốn cho Công ty BVTV Sài Gòn Tại Lào. 

26 77/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 25/09/2012 Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng ban KTNB Công ty. 

27 
1140/QĐ/BVTVSG/HĐQT/201
2 

26/09/2012 Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban KTNB Công ty. 

28 80/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 29/09/2012 
Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm; bổ 
nhiệm chức danh quản lý tại CN Đà Nẵng, CN Daklak, CN Đức 
Trọng, CN TDVBVTV và một số nội dung khác. 

29 87/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 17/10/2012 
Thông qua KH bán hàng niên vụ 2012-2013; thông qua KH chi 
phí và lợi nhuận niên vụ 2012-2013. 

30 91/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 31/10/2012 
Thông qua giá chuyển nhượng dự án Lào; giá chuyển nhượng dự 
án Dasar; chuyển vốn phục vụ hoạt động cho Lào quí 4/2012. 

31 92/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012 31/10/2012 Quyết định chuyển vốn cho Công ty BVTV Sài Gòn Tại Lào. 

32 29/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012 04/12/2012 

Thông qua việc chấm dứt thực hiện dự án cửa hàng, nhà kho CN 
Snoul-Karatie-CPC và bán thanh lý đất tại huyện Snoul-Karatie-
CPC; Doanh thu, lợi nhuận KHKD 2012; Báo cáo tình hình kinh 
doanh bắp giống với công ty Monsanto. 

 
1.2.3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012: 

 
a. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2012 
 
Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, 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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn 
vị thực hiện kiểm toán báo cáo tình hình tài chính năm 2012 cho Công ty. 
 
b. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép đăng ký kinh doanh 

 
Công ty đã hoàn tất điều chỉnh bỏ ngành nghề “Đại lý kinh doanh xăng dầu” và điều chỉnh 
vốn điều lệ từ 81 tỷ đồng lên 105,3 tỷ đồng trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty 
vào ngày 20/08/2012. 
 
c. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị 

 
Tháng 6/2012, bà Phó Nam Phượng – Thành viên HĐQT từ nhiệm, Công ty đã bầu bổ sung 
ông Dương Minh Quang nhận nhiệm vụ chủ tịch HĐQT Công ty SPC. 
d. Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 

 



Báo cáo thường niên 2012 

                   26  

Tháng 6/2012, ông Nguyễn Trọng Tín – thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm và Công ty đã bầu 
bổ sung ông Nguyễn Công Khải nhận nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát. 
 
e. Dự phòng hàng tồn kho, công nợ phải thu, đầu tư dài hạn 

 
Công ty đã tiến hành trích lập và phân bổ dự phòng công nợ phải thu, hàng tồn kho, đầu tư dài 
hạn thể hiện trên báo cáo tài chính 2012 theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 
như sau: 

Phân bổ vào năm 2012 16.000.000.000 

Phân bổ thanh lý tồn kho năm 2011 1.000.000.000 

Dự phòng Lancer (tổng: 2,5 tỷ) 1.500.000.000 

Phân bổ dự phòng lỗ Lào 2011 (tổng 2,5 tỷ) 2.000.000.000 

Dự phòng lỗ Hoadasa (tổng lỗ dự kiến 5,2 tỷ) 1.500.000.000 

Dự phòng công nợ Monsanto (tổng nợ 22 tỷ) 7.000.000.000 

Dự phòng công nợ Lào (tổng dự phòng 16 tỷ) 3.000.000.000 

 
f. Chuyển nhượng dự án Lào 
 
Ngày 28/12/2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản số 10520/VP-CNN đồng ý 
chủ trương chuyển nhượng dự án Lào của SPC. Hiện nay Công ty đang làm việc với một số 
đối tác để chào giá cũng như tiến hành các thủ tục chuyển nhượng theo qui định. 
 
g. Chuyển nhượng dự án Hoadasa 
 
Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án Hoadasa cho Hợp tác xã Anh Đào với giá 
chuyển nhượng là 2,5 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT). 

 
h. Chuyển nhượng 15 gian hàng tại Cá Cựu – Trung Quốc  
 
Công ty đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 15 gian hàng tại Cá Cựu – Trung Quốc cho Tổng 
Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV với giá chuyển nhượng là 1.297.195.603 đồng 
(chưa bao gồm VAT). 
 
i. Tình hình thực hiện dự án siêu thị nông nghiệp tại Kiên Giang 
 
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, tổng mức đầu tư dự án siêu thị Kiên 
Giang được điều chỉnh từ 13.736.196.423 đồng xuống còn 6.863.715.150 đồng, trong đó vốn 
phát hành cổ phiếu là 2.280.000.000 đồng.  
 
Công ty đã hoàn tất xây dựng và đưa vào sử dụng trong tháng 1/2013, tổng giá trị quyết toán 
công trình là: 6.423.651.021 đồng với tổng diện tích sử dụng là 994,2 m2 (tổng diện tích khu 
đất là 7.261 m2, dự kiến sẽ xây dựng giai đoạn 2 vào năm 2014). 
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1.2.4 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 2012 với tổng thù lao là 204.000.000 đồng. Chi 
tiết cho từng thành viên HĐQT như sau: 

- Chủ tịch hội đồng quản trị  :     5.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên hội đồng quản trị  :     3.000.000 đồng/tháng 
 

1.2.5 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc: 
 
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 3 tháng, hoặc họp bất thường trong trường hợp có công việc quan trọng, 
khẩn gấp cần giải quyết. Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc 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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1.3. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012 
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