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BÁO CÁO TỔNG KẾT 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

 
    I/ Tình hình chung: 

Năm 2019 nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ 
tăng trưởng được duy trì ở mức khá, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên đó là tín hiệu 
đáng mừng thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Nhưng đối với ngành 
Nông nghiệp là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi chịu tác động nhiều mặt của 
nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chúng ta cũng không thoát khỏi sự 
cạnh tranh gay gắt của các tập đoàn lớn trong nước, các tập đoàn lớn có vốn đầu tư nước 
ngoài và sự hội nhập kinh tế quốc tế trên thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, đây là 
một thách thức không nhỏ cho ngành chăn nuôi trong nước và đơn vị chúng ta cho những 
năm tiếp theo. 

Bên cạnh đó năm 2019 là năm đại họa cho các doanh nghiệp chăn nuôi do ảnh 

hưởng  của dịch Tả Lợn Châu Phi bùng phát lan rộng trên 63 tỉnh thành trong cả nước 

(chưa có vaccin để chủng ngừa) đã ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu thụ, giá bán sản 

phẩm chăn nuôi thấp hơn giá thành gây bất ổn trong hoạt động SXKD của đơn vị, đến đầu 

quý IV năm 2019 cho đến nay tình hình giá cả tăng dần lên chiều hướng thuận lợi cho đơn 

vị bán sản phẩm mang lại hiệu quả trong SXKD năm 2019.  

Trước những diễn biến trên, ngay từ đầu năm công ty luôn bám sát các mục tiêu kế 

hoạch đã được Tổng Công ty giao, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh bùng phát 

nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi để điều hành hoạt động SXKD tại đơn vị, bên cạnh đó 

chú trọng xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm Dolico trên thị trường.   

II/ Đặc điểm tình hình của đơn vị: 

1/ Những khó khăn và thuận lợi. 

a/ Khó khăn.  
-  Ngay từ đầu năm 2019 tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi ngày càng diễn biến 

phức tạp như bệnh PRRS (tai xanh), bệnh LMLM tại các địa phương trong cả nước và 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thường xuyên uy hiếp các trại chăn nuôi của đơn vị. Nguy cơ 
lây lan và phát dịch bệnh trên đàn heo rất cao và khó kiểm soát.  

- Diễn biến này càng phức tạp và nghiêm trọng của bệnh dịch Tả Lợn Châu Phi đây 
là một loại bệnh nguy hiểm lây lan nhanh, gây chết hàng loạt chưa có vacine và thuốc đặc 
trị. 

- Công ty phải tăng thêm các khoản chi phí về mua thuốc thú y, các trang thiết bị 
cho các trại nhằm phòng chống các dịch bệnh trên đàn heo để ổn định sản xuất. 

- Các loại nguyên liệu đầu vào để sản xuất TAGS đều tăng giá so với năm 2018 làm 
cho chi phí chăn nuôi tăng lên. 
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- Chuồng trại qua thời gian sử dụng lâu đã khấu hao gần hết, đến nay xuống cấp, hư 
hỏng nhiều, công ty phải tăng thêm các khoản chi phí mua vật tư, thiết bị để nâng cấp, 
sửa chữa chuồng trại. 

 - Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nguồn nước giếng tại các trại chăn nuôi khô cạn, 
công ty phải tăng thêm chi phí vận chuyển nước đến các trại chăn nuôi tại huyện Xuân 
Lộc.   

- Lao động ngày càng khó tuyển nhất là lao động có trình độ kỹ thuật, người lao 
động ít gắn bó với đơn vị do đặc thù ngành nghề chăn nuôi. 

b/Thuận lợi:  

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, 
công ty có bộ máy lãnh đạo từ Ban Giám Đốc đến cơ sở vững vàng, có kinh nghiệm, đoàn 
kết gắn bó lâu dài với công ty.  

- Ban Giám đốc công ty chủ động ứng phó kịp thời nhưng diễn biến dịch bệnh và 
thị trường để đề ra những giải pháp nhằm giảm thiểu những thiệt hại và luôn có sự  điều 
hành sản xuất phù hợp với từng cơ sở, tạo sự tin tưởng cho người lao động an tâm sản 
xuất. 

  - Giá bán heo hơi trên thị trường cuối quý 4/2019 đã hồi phục và giữ ở mức cao 

thuận lợi cho đơn vị có sản phẩm bán ra tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị. 

- Trong năm 2019 công ty đã đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao 
động, từ đó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, nổ lực phấn đấu vượt qua những khó 
khăn của đơn vị chăn nuôi để đạt được hiệu quả cao trong năm 2019 như sau. 

III/ Số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. 

         1/ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu SXKD năm 2019 

CHỈ TIÊU 

 

ĐVT 

 

Kế hoạch 
năm 2019 

Thực hiện  
năm 2019 

TH 2019/  
KH 2019 

1 2 3 4 5= 4/3 

 SẢN XUẤT, TIÊU THỤ     

  - Heo giống tấn     50 - - 

  - Heo thịt tấn 3.600 4.526 125,7 

TỔNG DOANH THU  Tr. đ  140.000   199.688      142,6 

LỢI NHUẬN (trước thuế) Tr. đ 6.500 27.344 420,6 

LỢI NHUẬN (sau thuế) “ 5.000 23.002 460 

NỘP NGÂN SÁCH Tr. đ 2.378 5.831 245,2 

ĐẦU TƯ XDCB Tr.đ 3.000 3.916 130,5 

LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN người 124 120 96,8 

THU NHẬP BÌNH QUÂN Tr. đ 9,5 9,8 103,2 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ/VỐN GÓP 
CỦA CHỦ SỞ HỮU (EPS) % 4,8% 22,4% 466,6 
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Năm 2019 Công ty đã xuất bán ra thị trường một lượng sản phẩm heo thịt 4.526 
tấn đạt 125,7%  so với KH năm 2019. Qua bảng tổng hợp trên cho chúng ta thấy số 
người lao động của đơn vị không tăng, nhưng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp 
ngân sách đạt và vượt kế hoạch năm 2019 làm tăng hiệu quả SXKD năm 2019.  

2/Năm 2019 thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật trong chăn nuôi như sau.  

- Tỷ lệ đẻ trên phối đạt trên 83 % bq cả năm.  

- Đẻ ra còn sống để nuôi trên 9,2 con/lứa (TLBq 1,6 kg/con) 

- Heo cai sữa trên  9 con/lứa (TLBq trên 6,8 kg/con). 

- Một nái bq sản xuất trên 23 con heo/năm.  

- Tỉ lệ heo chết, loại từ 28-75 ngày  < 4,9 % 

- Tỉ lệ heo chết và loại trên 75 ngày < 4,5% 

- Tiêu tốn thức ăn nhóm heo từ 28-75 ngày     < 1,7 kgTA/kg↑P 

- Tiêu tốn thức ăn nhóm heo > 75 ngày đến xuất chuồng  < 3,3kgTA/kg↑P 

Mặc dù năm 2019 là năm bị ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh (ASF) nhưng về mặt 
kỹ thuật công ty đã đạt được các chỉ tiêu trên. Tuy không cao bằng những năm trước chỉ 
đạt ở mức trung bình khá, tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh uy hiếp như vậy điều đó cho 
thấy sự nổ lực cố giắng của toàn thể CBCNV trong đơn vị. 

  3/Đánh giá chung về sản xuất chăn nuôi năm 2019 

  Qua việc thực hiện các chỉ tiêu trên cho chúng ta thấy năm 2019 các trại của công ty 
đã thực hiện đúng quy trình KTKT trong chăn nuôi. 

Tổng đàn nái tuy có giảm, nhưng năng suất đàn nái được nâng lên, giảm được số 
ngày nái không sản xuất. Tổng kết các chỉ tiêu KTKT của các trại thực hiện từng tháng 
trên các băng heo có nhiều chỉ tiêu vượt so năm trước. 

Công ty đã thực hiện giao khoán trong chăn nuôi, tổng kết từng băng cho thấy năng 
suất lao động cao hơn năm trước, như giảm tiêu tốn thức ăn trên kg heo thịt tăng trọng. 

Trong năm 2019 mặc dù dich bệnh hoành hành, nhưng tập thể CBCNV công ty đã 
nổ lực chịu mọi gian khổ đối ứng kịp thời, ở lại trại 24/24 h thực hiện các biệp pháp phòng 
chống dịch để bảo vệ giữ vững đàn heo, ổn định sản xuất mang lại sản lượng lớn tiêu thụ 
trên thị trường, từ đó đã góp phần đạt hiệu quả cao trong năm 2019. 

     4/Các giải pháp thực hiện trong năm 2019. 

a) Tổ chức và điều hành sản xuất. 

Từ đầu năm 2019 Ban Giám đốc công ty đã giao chỉ tiêu thực hiện đến các trại chăn 
nuôi, đến từng người lao động, ký hợp đồng giao các chỉ tiêu trong chăn nuôi như: FCR 
(tiêu tốn thức ăn trên kg tăng trọng), ADG (tăng trọng bình quân/con/ngày), chi phí thuốc 
thú y, tỉ lệ nuôi sống từng giai đoạn, qua tổng kết các băng chăn nuôi cho thấy trách nhiệm 
trong sản xuất được nâng cao, góp phần đưa năng suất lao động tăng lên so với năm trước. 

b) Công tác quản lý thức ăn gia súc. 

 Ban lãnh đạo công ty luôn xác định việc quản lý và nâng cao chất lượng TAGS 
trong chăn nuôi heo là một việc làm rất quan trọng quyết định đến hiệu quả SXKD của đơn 
vị.  
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 Công ty thường xuyên bám sát giá cả thị trường để tự sản xuất cám TAGS, điều 
chỉnh cộng thức nhằm giảm giá thành trong sản xuất, nhưng đảm bảo chất lượng cám giữ 
được năng suất trong chăn nuôi. 

c)Về công tác giống. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng heo con giống đây là mục tiêu chính. Do vậy công ty 
luôn cải tiến không ngừng trong chọn lọc giống của đơn vị nhằm tạo ra sản phẩm heo thịt 
thương phẩm 3 máu xuất bán ra của thị trường là: dài đòn, mông vai nở, khỏe mạnh, mau 
lớn, tiêu tốn TA ít, đạt hiệu quả kinh tế, đáp ứng thị hiếu của khách hàng. 

d) Công tác thú y.  

 Công ty đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh học, tiêm phòng trên đàn 
heo các loại vaccine theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện dịch tể của trại, có xét 
nghiệm định kỳ để đánh giá hiệu giá kháng thể của từng loại vacine, trong năm 2019 các 
trại của Dolico không có xảy ra dịch bệnh. 

          g) Biện pháp quản lý. 

Cuối các tháng phòng kế toán kết hợp với quản đốc, kế toán trại thực hiện kiểm kê, 
kiểm tra các chi phí sản xuất như sử dụng TAGS, thuốc thú y, công cụ, vật dụng, sản phẩm 
bán ra, rà soát các định mức để điều chỉnh kịp thời hạn chế lãng phí, thất thoát trong sản 
xuất của đơn vị.       

   5/Thực hiện đầu tư. 

Trong năm 2019 Công ty đã đầu tư hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tại trại 
Dolico Suối Cao và trại Dolico Xuân Thành: tổng số tiền: 3.916 triệu đồng. 

Tổng kết công tác đầu tư, công ty thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, các 
tài sản trên được đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất của đơn vị. 

     6/Đầu tư tài chính. 

   Năm 2019 Công ty đã nhận cổ tức số tiền; 42 triệu đồng, từ đầu tư góp vốn vào 
Công ty Docam. 

 Tổng kết trong năm 2019 vừa qua, toàn thể CBCNV Công ty Cổ Phần Nông Súc 
Sản Đồng Nai đã đoàn kết cố vượt qua mọi khó khăn trong chăn nuôi phấn đấu đạt hiệu 
quả cao trong SXKD năm 2019. 

 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
 

I/ Khái quát tình hình đầu năm 2020. 

1/Nhận định chung:. 

Tình hình hoạt động SXKD của đơn vị các tháng đầu năm 2020 có chiều hướng 

thuận lợi, giá bán sản phẩm còn cao, tuy nhiên đơn vị không chủ quan do tình hình (dịch tả 

lợn châu Phi hiện đang tái phát trở lại tại một số tỉnh phía Bắc chưa có vaccin và thuốc điều 

trị) và các thông tin bất lợi cho ngành chăn nuôi, đơn vị phải dùng mọi biện pháp phòng 

chống dịch bệnh để ổn định sản xuất. 

Tình hình đời sống kinh tế xã hội nước ta phải đối mặt với khó khăn mới là dịch 
bệnh  viêm phổi do virus corona (Covid -19) trên người, ngay những ngày đầu tháng 2 năm 
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2020 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội, các doanh nghiệp sản xuất, hậu 
quả của dịch bệnh khó lường gây ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của đơn vị trong các 
tháng cuối năm 2020. 

Nhà nước tăng cường nhập khẩu các sản phẩm động vật đông lạnh, đơn vị chăn nuôi 
phải đối mặt với sự cạnh tranh của thịt đông lạnh trên thương trường tiêu thụ sản phẩm 
chăn nuôi. 

Trước tình hình đó Ban Giám đốc chủ trương thực hiện nghiêm ngặt quy trình an 
toàn sinh học tại các trại chăn nuôi và làm tốt hơn nữa công tác thị trường, xây dựng mối 
quan hệ khách hàng. Mặt khác tiếp tục xây dựng thương hiệu Dolico ở các vùng chăn nuôi 
trọng điểm và các tỉnh miền Trung, miền Bắc…  

Tiếp thu áp dụng kỹ thuật tiên tiến trên cơ sở vật chất hiện có để thúc đẩy tăng năng 
suất lao động, giảm giá thành, tăng chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường là 
mục tiêu then chốt cho sự phát triển bền vững của đơn vị. 

Thực hiện lộ trình thoái vốn của Nhà nước (Tổng Công ty) tại Công ty Dolico theo 
kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai. 

Chú trọng công tác an ninh bảo vệ tài sản của công ty. ATLĐ, PCCN,  tuyên truyền 
toàn thể CBCNV phòng ngừa mọi biểu hiện tiêu cực, lãng phí trong hoạt động SXKD của 
đơn vị. 

 2/ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 

CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch năm 2020 

SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT-TIÊU THỤ    

- Heo thịt tấn 3.360 

TỔNG DOANH THU đồng 219.180.000.000 

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ  đồng   42.000.000.000 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ  đồng   34.550.000.000 

NỘP NGÂN SÁCH “ 7.448.000.000 

ĐẦU TƯ XDCB “ 2.000.000.000 

SỐ LAO ĐỘNG BQ người 124 

THU NHẬP BÌNH QUÂN đồng/ng/tháng 9.800.000 

CHIA CỔ TỨC DỰ KIẾN % Từ 20%/VĐL trở lên 

II/Các giải pháp thực hiện. 

 1/Chăn nuôi heo. 

Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt và vượt năm 2019.  

(Tăng năng suất sinh sản, tăng khả năng tăng trọng của heo thịt, giảm tiêu tốn 
TAGS) 

2/An toàn sinh học trong sản xuất. 

- Các trại tiếp tục thực hiện an toàn sinh học, quy trình khép kín hạn chế con người 
ra vào, sát trùng sạch nhiều lần khi vào trại, thực hiện đúng quy trình cùng vào(All in),cùng 
ra(All out).  

 3/Công tác giống. 
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- Tiếp tục nâng cao chất lượng đàn giống gốc, tuyển chọn đàn giống bố mẹ, chú 
trọng từ khâu chọn giống ban đầu cho đến việc kiểm tra quy trình sản xuất nhằm nâng cao 
năng suất sinh sản tạo ra sản phẩm chất lượng cao cạnh tranh được trên thị trường. 

-  Năm 2020 tình hình dịch bệnh trên người (Covid-19) còn phức tạp, do vậy việc 
nhập giống để cải tạo đàn ông bà khó thực hiện. Do vậy tùy tình hình thực tế Ban Giám 
Đốc sẻ có chỉ đạo kịp thời. 

4/Công tác thú y. 

- Kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc, trọng tâm là bệnh dịch tả lợn châu Phi 

- Kết hợp thường xuyên kiểm tra quy trình tiêm phòng cho đàn heo nhằm xây dựng 
cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

 5/ Sản xuất TAGS. 

 - Tăng sản xuất TPGS tự trộn theo đúng theo quy trình để giảm bớt chi phí chăn 
nuôi.  

  - Thường xuyên so sánh giá trị và chất lượng cám tự trộn với cám mua ngoài để đưa 
ra kế hoạch sản xuất cám hợp lý từng giai đoạn nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho đàn heo 
phát triển. 

 6/Biện pháp quản lý. 

 - Thực hiện giao khoán các băng chăn nuôi, tổng kết các các chỉ tiêu KTKT để gắn 
tiền lương, tiền thưởng tương ứng với hiệu quả sản xuất của người lao động làm động lực 
thúc đẩy phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất.   

 - Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu KTKT, việc sử dụng 
thức ăn gia súc, thuốc thú y, sử dụng vật tư trong chăn nuôi, bên cạnh đó phát động toàn 
thể CBCNV thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong SXKD của đơn vị. 

- Tổ chức hội thảo chuyên kỹ thuật từng quý đề nâng cao kiến thức kỹ thuật chăn 
nuôi mới cho đội ngũ kỹ thuật các trại chăn nuôi. 

 7/Công tác tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm. 

 - Thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt thị trường để đưa ra giá bán sản phẩm 
và giá mua nguyên liệu hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong SXKD của đơn vị.  

- Tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo sản phẩm Dolico đáp ứng yêu cầu của 
người  dân về chất lượng ,vệ sinh an toàn thực phẩm trên mọi phương tiện,  nâng cao năng 
lực cạnh tranh trên thị trường.  

- Mở rộng thị phần ra các tỉnh trên cả nước, các chợ đầu mối tại TP Hồ Chi Minh. 

 8/Công tác bảo vệ môi trường. 

- Các trại chăn nuôi của công ty được đầu tư hệ thống xử lý nước thải phục vụ sản 
xuất  theo quy định của bộ Tài Nguyên và Môi trường có quyết định phê duyệt của UBND 
tỉnh Đồng Nai. Nước thải chăn nuôi đi qua hệ thống xử lý, được xử lý triệt để sau đó được 
tái sử dụng. 

- Công ty ký hợp đồng với công ty thu gom xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn 
sinh hoạt hàng tháng, hàng quý theo đúng quy trình. 

- Công ty thực hiện trồng thêm cây xanh xung quanh các trại chăn nuôi để môi 
trường sản xuất xanh sạch, không khí mát mẻ trong lành. 

 9/Công tác nhân sự. 
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 - Có mức tiền lương ưu đãi để tuyển dụng người lao động có trình độ kỹ thuật chăn 
nuôi để họ gắn bó lâu dài với đơn vị. 

 - Đào tạo những cán bộ chủ chốt tại chỗ có trình độ chuyên môn, có tâm huyết yêu 
nghề chăn nuôi để chuyển giao dần trong quản lý điều hành sản xuất của đơn vị. 

  - Công ty đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động và tăng dần tiền lương cho 
người lao động với điều kiện SXKD đạt hiệu quả.  

Năm 2020 Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai nhận định là năm phức tạp 
nhiều hơn những năm trước. Đặc biệt là tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc và dịch bệnh 
(Covid -19) trên con người gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của đơn vị chăn 
nuôi và trên thương trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn về tiêu thụ sản phẩm. 

Với kinh nghiệm qua nhiều năm đối với ngành chăn nuôi. Hội đồng quản trị, Ban 
Giám đốc cùng toàn thể CBCNV công ty quyết tâm phấn đấu để thực hiện kế hoạch SXKD 
năm 2020 một cách tốt nhất.  

Kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông  nhiều sức khỏe.  

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

                                              

 

                                                                    

                                                                    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                                                      NGUYỄN DIÊN TƯỜNG 
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  TỔNG CÔNG TY CNTP ĐN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
  CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                
                “Dự thảo”                                            Đồng Nai, ngày      tháng 4 năm 2020            
                                                                          
                            

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 
 

Kính thưa các Quý vị Cổ đông ! 
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai 

(Dolico) chúng ta diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam trên đà phát triển hội nhập 
với nền kinh tế của thế giới. 

So với năm 2018, tình hình chăn nuôi năm 2019 tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó 
khăn. Ngay các tháng đầu quý II năm 2019,  tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị 
chăn nuôi heo chịu nhiều tác động của bệnh dịch tả Châu Phi trên đàn heo, đơn vị phải đối 
đầu với nhiều rùi ro mới trong sản xuất và khó khăn tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. 

          Với tinh thần đoàn kết và nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên trong năm vừa 
qua, Hội đồng quản trị Công ty đã  hoàn thành tốt nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông nhiệm kỳ năm 2019 đã đề ra. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị đã phát huy năng 
lực, trách nhiệm ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ và 
quyền hạn trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết 
quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và một số định hướng phát triển Dolico 
năm 2020 như sau. 

       I/.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2019  
Trong năm 2019, các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty đã tích cực phối 

hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời 
mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban 
Giám đốc trong các hoạt động SXKD của Công ty. 

  Năm 2019, mặc dù trong 03 quý đầu năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn trong việc 
triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao cho. Hội 
đồng quản trị đã linh động bám sát nghị quyết để cùng Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV 
Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình, quyết tâm trong sản xuất 
nhằm mục tiêu đạt thành quả, lợi ích thiết thực cho người lao động và Quý cổ đông trong 
năm 2019. 

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng với Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều 
giải pháp quyết liệt, linh hoạt để vượt qua những khó khăn, thách thức và đưa Công ty đạt 
được các kết quả năm 2019 như sau: 

                                                                                       Đơn vị tính: triệu đồng 
Số 
tt 

Các chỉ tiêu 
Kế hoạch 
năm 2019 

Thực hiện 
năm 2019 

% TH2019/KH2019 

 1 2 3 4=3/2 
1 Tổng doanh thu         140.000 199.688 142,63 
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2 Lợi nhuận sau thuế                     5.000  23.002 460,04 
3 Nộp ngân sách                                   2.378   5.831 245,20 
4 Cổ tức dự kiến    4%    17,1 % 425 

 
  1. Về hoạt động của HĐQT.  

 Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2019. 

  HĐQT duy trì họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần), họp bất thường khi cần 
thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp, trong năm HĐQT đã tổ 
chức triệu tập 06 phiên họp, đồng thời định kỳ hàng quý trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết 
quả hoạt động SXKD của Công ty. 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật; 
các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị để tham khảo, 
nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị 
được các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của 
Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.  

HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, từ đó đề ra các chủ trương, Nghị 
quyết phù hợp với chủ trương chính sách nhà nước nhằm kịp thời định hướng hoạt động 
kinh doanh của công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành tại các cơ sở chăn 
nuôi. 

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất 100% ý 
kiến của các thành viên HĐQT tham dự. 

2. Về chỉ đạo thực hiện các chủ trương và kế hoạch SXKD.  
 Trong năm 2019 HĐQT giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 và hàng quý họp 

HĐQT tổng kết quá trình hoạt động SXKD trong quý và thống nhất các phương hướng 
nhiệm vụ SXKD cho các quý tiếp theo. Từ đó chỉ đạo Ban Giám đốc công ty trực tiếp điều 
hành sản xuất tại các trại chăn nuôi thực hiện sản xuất đồng bộ sản phẩm heo giống, heo 
thịt chuyển cho các trại nội bộ và xuất bán ra thị trường. 

 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty hàng quý và năm 2019. 

 HĐQT ủy quyền cho Ban Giám đốc công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống xử lý nước 
thải tại Trại heo Dolico Xuân Thành, nâng cấp các dãy chuồng nền cai sữa cũ thành 
chuồng sàn nhằm tạo điều kiện tốt nhất phục vụ sản xuất chăn nuôi đạt hiệu quả. 

Trong năm 2019, tập thể người lao động công ty chủ động khắc phục, vượt qua khó 
khăn để ứng phó phòng chống dịch bệnh trên đàn heo kịp thời, sử dụng chuồng trại hiện 
có áp dụng các biện pháp chăn nuôi tiến tiến, giữ vững sản xuất thúc đẩy tăng năng suất 
lao động, kết quả trong năm về sản lượng và doanh thu đạt hiệu quả, hoàn thành vượt mức 
kế hoạch SXKD năm 2019.  

3. Thực hiện chỉ đạo điều hành SXKD năm 2019. 
 Chủ động giữ vững ổn định đàn heo để sản xuất, sử dụng tối ưu hóa nguồn vốn và cở 

sở vật chất hiện có, mục tiêu chính là ưu tiên tất cả nguồn lực, vật lực cho sự phát triển 
mảng chăn nuôi của đơn vị. 

Với mục tiêu chính trên. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với toàn thể CBCNV 
Công ty đã nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn trong diễn biến bất lợi của dịch tả lợn 
Châu Phi để bảo vệ đản heo, bảo toàn nguồn vốn và bên cạnh đó đơn vị phải đối mặt với 
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nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt để thực hiện công tác quản trị điều hành chỉ đạo 
các cơ sở ổn định sản xuất trong năm 2019 tạo đà cho việc phát triền chăn nuôi bền vững 
cho những năm tiếp theo. 

 4. Dự kiến chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông. 

   Dự kiến chia cổ tức năm 2019 (từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019) 

    1. Chia cổ tức bằng 17,1 % /vốn điều lệ 
 2. Tổng số tiền: 17.551.340.820 đồng (chia hết lợi nhuận sau thuế năm 2019 sau 

khi trích lập các quỹ). 

         3. Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000 đ): 1.710 đồng/CP   
 

II.Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020. 
Năm 2020, các tháng đầu năm có thuận lợi là giá bán heo hơi trên thị trường đã phục 

hồi và đứng ở  mức cao. Tuy nhiên dự báo Công ty tiếp tục phải đối mặt với những khó 
khăn thử thách đối với sự biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào phục vụ chăn nuôi và 
tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nguy hiểm đối với con người. (Dịch Covid - 
19) sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị ttrường tiêu thụ sản phẩm, có thể dẫn đến giá bán sản 
phẩm chăn nuôi không ổn định, cộng với sự cạnh tranh gay gắt hơn của các nhà đầu tư 
chăn nuôi mới thuộc các tập đoàn trong nước, tập đoàn nước ngoài.          

Trong tình hình hiện nay, để giữ vững sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người 
lao động, Hội đồng Quản trị xác định mục tiêu phấn đấu trong năm 2020 của Công ty như 
sau: 

Căn cứ tình hình thực tế phải đối mặt với những khó khăn của đơn vị chăn nuôi., năm 
2020 tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng quản trị 
Công ty; 

 Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020. 

 Tập trung chỉ đạo phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, bất 
cập trong thời gian qua để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 

  Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ 
các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng chỉ 
đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động 
của Công ty. 

Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ 
trợ Ban điều hành thực hiện tốt công tác SXKD năm 2020. 

Căn cứ những dự đoán của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước Cổ đông và cân 

nhắc nội lực của Công ty, HĐQT đăng ký kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các 

chỉ tiêu chính như sau: 

Số 
TT 

Các chỉ tiêu Số tiền (triệu đồng) 

1 Tổng Doanh thu                        218.180 
2 Lợi nhuận trước thuế                                        42.000 
3 Lợi nhuận sau thuế                                     34.550 
4 Nộp ngân sách                                                                           7.448 
5 Chia cổ tức dự kiến                                                       Từ 20%/ VĐL trở lên 
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Mức chia cổ tức cụ thể năm 2020 phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
thực tế năm 2020 của Công ty. 

Để công ty thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, HĐQT Công ty định hướng như sau:                      
1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh. 

  Tiếp tục đầu tư thuộc lĩnh vực ngành nghề chính là phát triển chăn nuôi heo, tập 
trung nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

   Tiết kiệm chi tiêu và quản lý chặt chi phí trong sản xuất, đưa ra các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh trên đàn heo và trên con người để giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu 
thực tế SXKD của đơn vị. 

2/ Công tác tài chính. 

Phối hợp cùng Ban Kiểm soát công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra 
giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn 
đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính. 

Công khai minh bạch hóa các hoạt động rõ ràng đúng quy định của pháp luật; 

chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu 

tư, nâng cao hiệu quả của sử dụng đồng vốn và bảo toàn vốn trong SXKD của đơn vị. 

3/ Thực hiện các biện pháp đầu tư phù hợp, hiệu quả 
 Rà soát các chi phí đầu tư trong sản xuất để lựa chọn thứ tự ưu tiên, không đầu 

tư dàn trải, mục tiêu đầu tư phục vụ chính cho sản xuất, đồng thời tiết kiệm tối đa chi 
phí đầu tư, nhanh chóng đưa các công trình vào sử dụng được ngay cho SXKD để tạo 
lợi thế, tận dụng cơ hội kinh doanh. 

 Tăng cường tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược để mở hướng kinh doanh liên 
kết của ngành nghề chính trên cơ sở tính toán phải thực sự mang lại hiệu quả, đồng 
thời cân đối nguồn vốn, dòng tiền một cách hợp lý nhằm mục tiêu mang lợi ích tối đa 
cho các cổ đông. 

Xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với môi trường và quy mô 
đàn heo của Công ty trong bối cạnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 

4/Công tác nhân lực. 

Để ổn định và phát triển lâu dài, HĐQT cùng Ban Giám đốc công ty thường 
xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Tăng cường công tác 
đào tạo nội bộ, vận dụng các chế độ ưu đãi để thu hút lao động có trì tay nghề giỏi 
phục vụ lâu dài cho công ty. 

5/ Thực hiện chủ trương thoái vốn Nhà nước tại Công ty. 
Năm 2020, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai ( Công ty mẹ, nắm 

giữ  84,32%  % vốn điều lệ) đang tiếp tục triển khai kế hoạch thoái toàn bộ vốn (thoái 
100% vốn) tại Công ty Dolico. 

6/Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 

Công ty đã thực hiện Thông báo số 490/TB-KTNN KV XIII ngày 30/12/2019 của 
Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII về kiểm toán năm tài chính 2018 tại Công ty Cổ phần 
Nông Súc Sản Đồng Nai. Công ty đã lập báo cáo thực hiện các kiến nghị của kiểm toán 
Nhà nước lên Tổng công ty và Kiểm toán Nhà nước vào ngày 27/3/2020. Riêng số tiền thu 
được từ cho thuê mặt bằng cửa hàng, nhà kho (từ năm 2018 đến 30/9/2019), Công ty đã 
làm văn bản báo cáo xin ý kiến Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (công ty 
mẹ).Theo nội dung Thông báo của Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty đã có văn bản gửi 
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UBND tỉnh Đồng Nai xin ý kiến. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh chưa có ý kiến. Công ty 
sẽ thực hiện đúng theo ý kiến của UBND tỉnh. 

Thưa Các cổ đông, dự báo năm 2020 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức 
của ngành chăn nuôi heo, đây là một quy luật khắc nghiệt của ngành nghề và nền kinh tế 
thị trường trên con đường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Vì vậy chúng ta cùng đồng 
tâm, hợp lực chủ động điều hành hoạt động SXKD của đơn vị vượt qua mọi khó khăn mới 
của đơn vị chăn nuôi để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020. 

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị và điều hành năm 2019 và kế hoạch trong năm 
2020. Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý 
kiến và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển năm 2020 để HĐQT 
không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực điều hành nhằm thực hiện tốt Nghị 
quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Dolico ngày càng  phát triển bền 
vững.  

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị cổ đông đã 
tin tưởng và ủng hộ Dolico. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm của mình thực hiện tốt 
nhất để đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông. 

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chúc Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông  mạnh 

khỏe, thành công và hạnh phúc! 

Trân trọng báo cáo./. 

 

 

                                                    

                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                              CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
                                                                               Đinh Văn Hồng 
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CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 
SÚC SẢN ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /CTNSSĐN 
“Dự thảo” 

Đồng Nai, ngày 31 tháng 01 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

- Tên công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI 

- Địa chỉ trụ sở chính:238 Nguyễn Ái Quốc, P Tân Hiệp, TP Biên Hòa,tỉnh Đồng 
Nai 

- Điện thoại: 0251 3899790 Fax: 02513899102 

- Email:dolicomail@dolicovn.com 

- Vốn điều lệ:102.639.420.000 đồng 

- Mã chứng khoán:NSS 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới 
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:  

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

01 01/NQ-ĐHĐCĐ 29/04/2019 

-Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018, 
-Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019, 
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
năm 2018, 
-Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 
2018. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 
2018. 
-Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 
- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích 
lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018, 
- Thông qua tờ trình mức tiền thù lao, chi phí 
hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty 
trong năm 2019, 
- Thông qua tờ trình việc chọn công ty kiểm toán 
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độc lập năm 2019. 
- Thông qua tờ trìnhvà bầu bổ sung TVHĐQT, 
Thành viên BKS  Công ty CP Nông súc sản Đồng 
Nai. 
 

II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 
 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là thành 
viên HĐQT 

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 

 

1 

 

Ông Đinh Văn Hồng 

Chủ tịch 
HĐQT 

 

29/04/2019 

 

5 

83,3% Chưa có 
QĐ bổ 
nhiệm 

2 Ông Nguyễn Diên Tường Phó Chủ 
tịch HĐQT 

29/08/2005 6 100%  

3 Ông Trần Minh Phương Thành viên 
HĐQT 

06/08/2007 6 100%  

 

4 

 

Ông Đinh Ngọc Mến 

Thành viên 
HĐQT 

 

29/04/2019 

 

5 

83,3% Chưa có 
QĐ bổ 
nhiệm 

5 Bà Lê Thị Khánh Xương Thành viên 
HĐQT 

29/08/2005 6 100%  

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

+ HĐQT giám sát các hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty nhằm đảm bảo 
hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị quyết 
của ĐHĐCĐ và HĐQT. 

+ Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, văn bản phê duyệt các quy 
định, quy chế để chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD. 

+ Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành 
và xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với pháp luật. 

+ Chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám Đốc và các phòng ban 
trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT. 

+ Hàng quý, Ban Giám đốc Công ty lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gởi 
HĐQT, đồng thời qua các buổi họp HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản 
xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới 
để HĐQT có ý kiến chỉ đạo. 
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  + Tình hình SXKD09 tháng đầu năm 2019 đơn vị gặp nhiều khó khăn, bị đại 

dịch Tả Châu Phi càn quét khốc liệt đàn heo trên địa bàn tỉnh, nhưng tập thể 

CBCNV công ty đã chủ động khắc phục khó khăn, ứng phó kịp thời, thực hiện 

nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh, để bảo vệ giữ vững đàn heo đến cuối 

năm 2019 ổn định sản xuất đạt năng suấtđem lại lợi nhuận cho đơn vị năm 2019. 

+ Với sự nỗ lực trong điều hành sản xuất của Ban Giám đốc và tình hình có 
nhiều sản phẩm tiêu thụtrên thị trường từ quý IV năm 2019đã thuận lợi hơn nên kết 
quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019đạt hiệu quả và vượt kế hoạch 
được giao. 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:  

 

STT 
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định  

Ngày 
 

Nội dung 
 

1 01/NQ-HĐQT 

 

21/03/2019 

 

 
Thống nhất chương trình và các nội dung tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 
 

2 04/QĐ-HĐQT 

 

25/04/2019 

 

Quyết định Chi thưởng cho HĐQT và BKS Công 
ty 

3 05/QĐ-HĐQT 

 

26/04/2019 

 

Quyết định V/v cho cán bộ thôi giữ nhiệm vụ 
thành viên HĐQT 

4 06/QĐ-HĐQT 

 

29/04/2019 

 

Quyết định V/v bổ nhiệm chức danh Phó Giám 
Đốc Công ty 

5 07/QĐ-HĐQT 

 

29/04/2019 

 

Quyết định V/v bổ nhiệm chức danh Kế Toán 
trưởng Công ty 

6 03/NQ-HĐQT 17/05/2019 

Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2019 và các 
giảp pháp thực hiện quý II năm 2019  

Thông qua việc chi trả cổ tức cho các cổ đông 
chậm nhất đến ngày 30/6/2019 
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7 08/QĐ-HĐQT 

 

13/06/2019 

 

Quyết định chia cổ tức năm 2018 bằng tiền 

8 04/NQ-HĐQT 05/08/2019 
Thông qua kết quả SXKD quý II năm 2019 và các 
giảp pháp thực hiện quý III năm 2019  

9 05/NQ-HĐQT 18/11/2019 
Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 
và kế hoạch và các giảp pháp thực hiện quý IV 
năm 2019  

 

III. Ban kiểm soát 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 
 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là 
thành viên 

BKS 

Số 
buổi 
họp 
BKS 
tham 
dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 

1 Ông Hoàng Ngọc Long Trưởng Ban 
kiểm soát 

29/04/2019 4 100%  

2 Bà Trần Thị Vũ Hậu Thành viên 
Ban kiểm 

soát 

22/04/2010  

4 

100%  

3 Bà Ngô Thị Cẩm Hà Thành viên 
Ban kiểm 

soát 

22/04/2010 4 100%  

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 
đông: 

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt 
kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2019. Hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị công 
ty và các quy định pháp luật có liên quan, Ban Giám đốc đã và đang triển khai thực 
hiện các Nghị quyết,Quyết định của HĐQT. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng chức năng của 
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Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động 
của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. 

4. Hoạt động khác của BKS: Không có. 

IV. Đào tạo về quản trị công ty 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên 
BKS, 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 

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 
Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với 
chính Công ty  

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1 đính kèm 

 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 
công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát 

 

Stt  Người 
thực hiện 
giao dịch  

Quan hệ 
với 

người 
nội bộ  

Chức 
vụ tại 
CTNY  

Số 
CMND/Hộ 

chiếu, 
ngày cấp, 
nơi cấp  

Địa 
chỉ  

Tên 
công ty 

con, 
công ty 

do 
CTNY 
nắm 

quyền 
kiểm 
soát 

Thời 
điểm 
giao 
dịch  

Số lượng, 
tỷ lệ nắm 

giữ cổ 
phiếu sau 
khi giao 

dịch 

Ghi 
chú  

1 - - - - - - - -  - 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 
soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 
Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập 
báo cáo): Không có 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám 
đốc điều hành: Không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều 
hành: Không có 
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VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:  
Phụ lục 2 đính kèm 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: 

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 

- - - - - - - - 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:/ 

  

CHỦ TỊCH HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Đinh Văn Hồng 
 

 
 
  



 
 

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty 
 

STT Tên cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 
(nếu có) 

Số Giấy 
NSH*, 

ngày cấp, 
nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

1 Đinh Văn Hồng  Chủ tịch HĐQT 271802699 
ngày 

07/4/2019 
Công an 

Đồng Nai 

 29/04/2019  Được bầu là CT 
HĐQT 

2 Nguyễn Diên Tường  Phó Chủ tịch HĐQT, 
Giám đốc Công ty 

  29/08/2005  Được bầu là Phó CT 
HĐQT 

3 Trần Minh Phương  Thành viên HĐQT 

 Phó Giám đốcCty 

  06/08/2007  Được bầu là TV 
HĐQT 

4 Đinh Ngọc Mến  Thành viên HĐQT 
Kế toán trưởng 

  29/04/2019  Được bầu là TV 
HĐQT 

5 Lê Thị Khánh Xương  Thành viên HĐQT   29/08/2005  Được bầu là TV 
HĐQT 

6 Hoàng Ngọc Long  Trưởng Ban Kiểm  
soát 

  29/04/2019  Được bầu là Trưởng 
Ban kiểm soát 

7 Trần Thị Vũ Hậu  Thành viên Ban 
Kiểm soát 

  22/04/2010  Được bầu là Thành 
viên Ban kiểm soát 

8 Ngô Thị Cẩm Hà  Thành viên Ban 
Kiểm soát 

  22/04/2010  Được bầu là Thành 
viên Ban kiểm soát 

 

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ chức)/NSH 



 
 

 

Phụ lục 2: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 
 

STT Họ tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
Công ty 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở hữu 
CP cuối 

kỳ 

Ghi chú 

1 

Tổng Công ty Công 
nghiệp Thực phẩm Đồng 

Nai – Một thành viên 
Công ty TNHH 

 

Công ty mẹ 

3600253505 
23/08/2018 

Sở Kế hoạch Đầu 
tư Đồng Nai 

833A, KP1, P.Long Bình 
Tân, Tp. Biên Hoà,Đồng 

Nai 
8.654.142 84,32 

 

2 Nguyễn Diên Tường 

 Phó Chủ tịch 
HĐQT kiêm 

Giám đốc Công 
ty 

270713706 
08/08/2018 

CA Đồng Nai 

Công ty CP Nông súc sản 
Đồng Nai 

13.400 0,13 

 

 Nguyễn Thị Nga   270 012362 
09/03/2011 

CA Đồng Nai 
Biên Hòa 29.000 

 
0,28 Vợ 

 Nguyễn Thị Kim Anh   026056448 
15/05/2015 

CA TP HCM 
TP HCM 5.000 

 
0,05 Con 

 Nguyễn Diên Anh Khoa   272144675 
01/03/2016 

CA Đồng Nai 
Biên Hòa 4.000 

 
0,04 con 

3 Trần Minh Phương  TV.HĐQT 
Phó Giám đốc 

Cty 

271062100 
25/09/2015 

 CA Đồng Nai 

Công ty CP Nông súc sản 
Đồng Nai 

67.800 0,66 
 

 Lê Thị Lý   271712554 
24/06/2016 

CA Đồng Nai 

 
Biên Hòa 10.800 

 
0,10 Vợ 



 
 

 Trần Minh Hoàng   271 144674 
14/06/2007 

CA Đồng Nai 
Biên Hòa 1.000 0,01 Con 

 Trần Minh Tiến   272 547249 
03/07/2012 

CA Đồng Nai 
Biên Hòa 1.000 0,01 Con 

4 Đinh Ngọc Mến  
TV.HĐQT 

Kế toán trưởng 

272662895 
20/03/2014 

CA Đồng Nai 
Biên Hòa 3.400 0,03  

 Lê Thị Mơ  
 

272662906 
21/03/2014 

CA Đồng Nai 
Biên Hòa 3.000 0,03 Vợ 

 Đinh Ngọc Phước  
  Biên Hòa 0  Con 

 Đinh Ngọc Phú  
  Biên Hòa 0  Con 

5 Lê Thị Khánh Xương  
TV.HĐQT 

023006959 
06/8/2008 

CA TP HCM 
TP HCM 810.000 7,89  

 Ngô Tùng Chinh  
 

020249691 
18/06/2012 

CA TP HCM 
TP HCM 0  Chồng 

 Ngô Trường Giang  
 

079083000503 
19/01/2016 

CA TP HCM 
TP HCM 0  Con 

6 Hoàng Ngọc Long  
Trưởng Ban 

kiểm soát 

271754525 
08/08/2017 

CA Đồng Nai 

Công ty CP Nông súc sản 
Đồng Nai 

1.200 0,01  

 Nguyễn Thị Việt Hà   271668020 
03/03/2016 

CA Đồng Nai 
Biên Hòa 0  Vợ 

 Hoàng Anh Tuấn   
 Biên Hòa 0  Con 

 Hoàng Anh Huy   
 Biên Hòa 0  Con 

 



Địa chỉ: 238 Nguyễn Ái Quốc – P. Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: 02513 899790 – Fax: 02513 899102 – Email: dolicomail@dolicovn.com 

TCT CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI 

   CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI  
            
                 BAN KIỂM SOÁT 
                      “Dự thảo” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
       Đồng Nai, ngày     tháng 4 năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2019 
              

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; 

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 280320.001/BCTC.HCM đã được Chi nhánh 

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xác nhận ngày 28 tháng 3 năm 2020. 

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh 

và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai năm 2019 như sau: 

Phần I:  

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH 

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật 

trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao 

theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông Công 

ty. 

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp thông qua báo cáo kết 

quả kinh doanh các quý trong năm 2019, kế hoạch năm 2020 cùng một số nội dung khác để 

tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công vào tháng 4/2019 và được 

Đại hội biểu quyết, thống nhất các nội dung trình bày trước Đại hội:  

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh 

doanh năm 2019; 

- Tổng kết thực hiện sản xuất kinh  doanh các quý trong năm 2019; 

- Công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi 

- Kế hoạch sửa chữa chuồng trại phục vụ chăn nuôi 

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông đến ngày 31/5/2019 và mức chia cổ tức 35%/Vốn 

điều lệ cho các cổ đông góp vốn. 

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ quý I đến quý IV năm 2019; 

HĐQT cùng BGĐ công ty thống nhất chủ trương: 
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- Tăng cường thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy 

trình về phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc tại các cơ sở và các phòng ban để ổn định 

sản xuất, tập trung bán ra dể giảm đàn kể cả lợn choai và lợn thịt nhằm giảm mật độ để an 

toàn dịch, tùy theo điều kiện thực tế tại các đơn vị để thực hiện nghiêm quy trình sản xuất. 

- Đầu tư nâng cấp 04 dãy chuồng heo cai sữa từ chuồng nền sang chuồng sàn 

- Một số vấn đề khác trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản 

họp lấy ý kiến các thành viên và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật doanh nghiệp và 

Điều lệ của Công ty.  

Các quyết định của Ban Giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm 

quyền và kịp thời, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2019. 

Phần II :  

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH  

I. KẾT QUẢ KINH DOANH:  

1. So với kế hoạch:                 ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm nay Tỷ lệ % Kế hoạch Tỷ lệ % 
TH 2019/KH 

2019 

Doanh thu 199.688 100,00% 140.000 100% 142,63% 

Lợi nhuận trước thuế 27.344,84 13,69% 6.500 4,64% 420,69% 

NSNN 5.831  2.378  182,62% 

ROE 13,84%  3,29%  420,67% 

Nhận xét: Doanh thu đạt 199.688 tỷ đạt 142,63% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước 

thuế 27,345 tỷ đạt 420,69% so với kế hoạch; Nộp ngân sách: 5,83 tỷ đồng (năm 2019 phát 

sinh nộp ngân sách 5,57 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ NSNN trong quý I năm 

2020). Tỷ suất lợi nhuận (ROE) 13,84% đạt 420,67% kế hoạch. 

2. So với năm trước:        ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm nay Tỷ lệ % Năm trước Tỷ lệ % 
Tăng/ giảm 

Mức  (%) 
Doanh thu 199.688 100,00% 227.102 100% -27.414 12,07 

Chi phí bằng tiền 146.518,15 73,37% 156.400,82 68,87% -9.883 6,32 

Tiền lương 15.869,45 7,95% 15.800,96 6,96% 68 0,43 

Khấu hao 9.805,56 4,91% 9.697,20 4,27% 108 1,12 

Trích lập dự phòng 
giảm giá đầu tư tài 
chính dài hạn 

150 0,08%     

LN trước thuế 27.344,84 13,69% 45.203 19,90%   

Thuế  TNDN 4.342,80  3.792,13    

LN sau thuế 23.002,05  41.411    
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Nhận xét: Doanh thu năm nay đạt 199.688 tỷ đồng giảm 27,414 tỷ đồng tương ứng giảm 
12,07% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 27,345 tỷ đồng, do ảnh hưởng tình hình 
dịch tả heo Châu Phi. 
Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm nay chủ yếu do hoạt động chăn nuôi heo hiệu 
quả, sản xuất kinh doanh chính là chăn nuôi heo tăng trưởng cao. 
 

Chỉ tiêu Năm nay (tr đ) Năm trước (tr đ) 
Tăng/ giảm 

Mức (tr đ) % 

Vốn chủ sở hữu 164.339 207.122,50 -42.783,10 -20,66% 

ROE 13,84% 18,39%  -24,74% 

Tỷ suất lợi nhuận (ROE) năm nay đạt 13,84% giảm 24,74% so với năm trước. 

Nguồn vốn giảm 42,78 tỷ do Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019 thống nhất trích lập các 

quỹ và chia cổ tức cho các Cổ đông số tiền:  35,924 tỷ đồng. 

a. Cơ cấu doanh thu: 

Chỉ tiêu 
Năm nay Năm trước Tăng/giảm 

Trđ % Trđ % Trđ % 

Hoạt động chính 194.548,89 97,43% 217.316,31 95,69% -22.767,42 89,52% 

Hoạt động đầu tư 5.139,37 2,57% 9.739,31 4,29% -4.599,94 52,77% 

Họat động khác   46,36 0,02%   

Tổng 199.688,26 100% 227.101,98 100% -27.367,36 87,93% 

Tổng doanh thu giảm 27,36 tỷ đồng tương ứng giảm 12,07%, trong đó doanh thu sản 

xuất chính giảm 22,77 tỷ đồng tương ứng giảm 10,48%, do ảnh hưởng của dịch tả heo Châu 

Phi, cũng trong năm 2019 Công ty đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật tạo ra sản phẩm chất lượng 

đàn heo để hạ giá thành sản phẩm. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 4,6 tỷ đồng so với 

cùng kỳ năm trước. 

b. Cơ cấu doanh thu của hoạt động sản xuất chính: 
 

Chỉ tiêu 
Năm nay Năm trước Tăng/giảm 

Trđ % Trđ % Trđ % 

Heo giống  -    3.305 1,52%   

Heo thịt 194.548,89 100% 210.825 97,01% -22.767 10,47% 

Cho thuê cửa hàng, kho  -    3.185 1,47%   

Tổng 194.548,89 100% 217.316 100% -22.767 10,47% 

Doanh thu hoạt động chính giảm 22,77 tỷ đồng tương ứng 10,47% so với cùng kỳ 

năm trước.  

c.Cơ cấu lợi nhuận: 

Chỉ tiêu 

Năm nay Năm trước Tăng/giảm 

Trđ % Trđ % Trđ % 

Hoạt động chính 22.205,47 81,21% 35.417 78,35% -13.211,80 -37,30% 

Hoạt động đầu tư 5.139,37 18,79% 9.739 21,55% -4.599,94 -47,23% 

Họat động khác  -    -   46,36 0,10% -46,36  

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - -  - -  -  -  

Tổng 27.344,84 100% 45.202,94 100% -17.858,10 -84,53% 
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Phần III:  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2019: (Đơn vị tính: triệu đồng) 

Chỉ tiêu Năm nay % Năm trước % 
Tăng/ giảm 

Mức % 

Ngắn hạn 137.491 63,94% 144.297 63,70% -6.806 -4,72% 

- Tiền và tương 
đương tiền 

30.998 14,42% 30.512 13,47% 486 1,59% 

- Đầu tư tài chính 
ngắn hạn 

60.000 27,90% 65.800 29,05% -5.800 -8,81% 

- Phải thu 3.579 1,66% 4.783 2,11% -1.204 -25,16% 

- Hàng tồn kho 42.914 19,96% 43.203 19,07% -289 -0,67% 

-Khác  0,00%  0,00% 0  

Dài hạn 77.541 36,06% 82.231 36,30% -4.690 -5,70% 

-TSCĐ thuần 61.386 28,55% 65.250 28,80% -3.864 -5,92% 

-Tài sản dở dang dài 
hạn 

315,6 0,15% 441 0,19% -125 -28,44% 

-Đầu tư tài chính 880 0,41% 1.030 0,45% -150 -14,56% 

-Khác 14.959 6,96% 15.510 6,85% -551 -3,55% 

Tổng 215.032 100% 226.528 100% -11.496 -5,08% 

Tổng tài sản đến 31/12/2019 là 215,032 tỷ đồng, giảm 11,496 tỷ đồng so với năm 

trước do chi cổ tức cho các cổ đông trong năm số tiền 35,924 tỷ đồng; trong đó tài sản ngắn 

hạn 137,491 tỷ chiếm tỷ trọng 63,94%; tài sản dài hạn 77,54 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 36,06% 

tổng tài sản. 

Về nguồn vốn, bao gồm nợ phải trả là 25,96 tỷ đồng chiếm 12,07% tổng nguồn vốn; 

vốn chủ sở hữu là 164,339 tỷ đồng, chiếm 86,92% tổng nguồn vốn. 

Cơ cấu nguồn vốn có thay đổi giảm do trong năm 2019 chia cổ tức cho cổ đông và kết 

quả sản xuất kinh doanh lãi 23,682 tỷ đồng. 

II. TÌNH HÌNH NỢ: 

1.  Nợ phải thu : 

Tổng nợ phải thu ngắn hạn  là 3,58 tỷ đồng, giảm 1,2 tỷ đồng, tương đương 25,16% so 

với cùng kỳ năm trước. 

Nhận xét: Công ty quản lý công nợ phải thu tốt, với những chính sách thu hồi nợ chặt 

chẽ, không để nợ tồn đọng nên công nợ phải thu năm nay giảm đáng kể. 

2. Nợ phải trả: 

Số dư cuối năm nợ phải trả là 25,96 tỷ đồng, tăng 7,8 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 

tương ứng 30%.  

Các khoản phải trả khách hàng được theo dõi và tính toán cân đối dòng tiền để đảm 

bảo việc thanh toán. 

III. HÀNG TỒN KHO: 
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Chỉ tiêu 
Năm nay 

(tr.đ) 
% Năm trước % 

Tăng/ giảm 

Mức % 

Nguyên liệu 3.719,45 8,67% 4.184,51 9,69% -465,07 -11,10% 

CP SXKD DD 39.194,46 91,33% 39.018,09 90,31% 176,37 0,45% 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - -  - -    

Tổng 42.913,9 100% 43.202,60 100% -1.306,15 -10,65% 

 

Số dư hàng tồn kho cuối năm là 42,91 tỷ đồng , gồm chi phí sản xuất dở dang là 39,19 

tỷ và nguyên vật liệu là 3,72 tỷ. Hàng tồn kho chủ yếu là đàn heo, thuốc thú y và nguyên 

liệu trong chăn nuôi. 

Công ty thực hiện theo dõi hàng hóa chi tiết theo từng loại mặt hàng, quản lý kho 

nguyên liệu tốt, cuối quý và cuối năm công ty thực hiện kiểm kê tài sản, hàng hóa, nguyên 

vật liệu theo đúng quy định. 

Phần IV: 

 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ 

 

I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 

Giá trị tài sản cố định đến 31/12/2019: 61,39 tỷ đồng giảm 3,86 tỷ, tương ứng giảm 5,92%, 

- Tăng trong năm là 5,942 tỷ đồng gồm : 

+ Đầu tư XDCB: chủ yếu là việc hoàn thành xây dựng 02 hệ thống xử lý nước thải 

đưa vào sử dụng tại trại Dolico Suối Cao (đầu tư từ năm 2016 theo Nghị Quyết của HĐQT), 

trại Dolico Xuân Thành (đầu tư từ năm 2017 theo Nghị Quyết của HĐ và sửa chữa nâng cấp 

04 dãy chuồng heo cai sữa (từ chuồng nền sang chuồng sàn) phục vụ sản xuất chăn nuôi. 

+ Trong năm có phát sinh mua sắm 01 nhà Container số tiền 60,5 triệu đồng phục vụ 

sản xuất trại Dolico Xuân Thành. 

+ Về công tác đầu tư xây dựng phục vụ thiết yếu tại các cở sở sản xuất của đơn vị.  

+ Công ty theo dõi, quản lý TSCĐ đúng với quy định Nhà nước. 

II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH: 

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn: 
  Giá trị sổ sách đến 31/12/2019 là: 60 tỷ đồng. Là đầu tư tài chính ngắn hạn, công ty 

đầu tư gửi tiết kiệm tại các ngân hàng có ưu tín, đa số kỳ hạn 06 tháng với lãi suất ưu đãi tại 

các ngân hàng: Agribank, Vietcombank, Sacombank, BIDV và Vietinbank. 

2. Đầu tư tài chính dài hạn: 880 triệu đồng gồm: 

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai : 880 triệu đồng giảm 

150 triệu so với cùng kỳ năm trước do trích dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn. 

(Kiểm toán Chi nhánh Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC áp dụng theo Thông tư 

48/2019/TT-BTC) 

 

 

 

Phần V: 
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TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, LAO ĐỘNG VÀ NGHĨA VỤ NSNN 

I. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG: 

Chỉ tiêu 
Năm nay (CP) Năm trước (CP) Tăng/ giảm CP 

Số cổ 
đông 

Số cổ 
phần 

% 
Số cổ 
đông 

Số cổ 
phần 

% Mức % 

Nhà nước 1 8.654.142 84,32% 1 8.654.142 84,32% 0 0,00% 

Người lao động Cty 64 327.700 3,19% 64 327.700 3,19% 0 0,00% 

Bên ngoài 36 1.282.100 12,49% 36 1.282.100 12,49% 0 0,00% 

Tổng 101 10.263.942 100,0% 101 10.263.942 100,0%   

Năm 2019, tình hình cổ đông không có biến động về số lượng và cổ phần sở hữu: 

Nhà nước sở hữu 8.654.142 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 84,32%; cổ đông Cán bộ công nhân 

viên Công ty 64 cổ đông, sở hữu 327.700 cổ phần, chiếm 3,19%  và cổ đông bên ngoài 36 

cổ đông, sở hữu 1.282.100 cổ phần, chiếm 12,49%.  

II. VỀ LAO ĐỘNG: 

- Tổng số lao động bình quân năm 2019 là 120 người, tăng 1,69 % so với năm trước và 

đạt 96,77% so với kế hoạch. Trong đó, số lao động tại thời điểm 31/12/2019 là 126 người 

(04 người quản lý), số lao động có thời hạn và không xác định thời hạn là 120 người, số còn 

lại 06 người là lao động ký hợp đồng từ 01 tháng đến dưới 1 năm.  

- Thu nhập bình quân 9,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,6 triệu đồng/người/tháng so 

với năm 2018 và tăng 8,9% so với kế hoạch. 

Công ty thực hiện đúng chế độ Luật lao động, thu nhập cho người lao động được nâng 

cao và ổn định. 

III.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH 

 Trong năm 2019 Công ty đã thực nộp Ngân sách Nhà nước là 5,831 tỷ đồng. Các 

khoản thuế phát sinh nộp ngân sách Nhà nước năm 2019. Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ 

NSNN trong quý I năm 2020.  

 Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước.  

Phần VI: 

KIẾN NGHỊ 

Năm 2019, trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh phức tạp,  

kết quả đạt được của Công ty thể hiện sự cố gắng rất lớn của tập thể Ban lãnh đạo và người 

lao động trong Công ty. Công ty ngày càng phát triển lợi nhuận cao bảo toàn được nguồn 

vốn, mang lại hiệu quả cao cho các cổ đông, ổn định tăng nhập cho người lao động, từ đó đã 

phát huy được tinh thần đoàn kết, an tâm công tác cùng đồng cam chịu khổ vượt qua giai 

đoạn khó khăn hiện nay của đơn vị. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty 

không ngừng phát triển, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của hoạt động chăn nuôi heo 

tăng trưởng cao và đi vào ổn định có hướng phát triển tốt. Các công trình đầu tư xây dựng 

chuồng trại sử dụng phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hiện tại nên đã mang lại 

hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh,  
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- Ban Giám đốc công ty năng động luôn chủ động ứng phó kịp thời phòng chống đại 
dịch tả heo Châu Phi và diễn biến phức tạp của thị trường để đề ra những giải pháp sát thực 
từ đó ổn định sản xuất, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của đơn vị trong thời gian qua. 

 Để đảm bảo hoạt động Công ty được tăng trưởng và thực hiện tốt kế hoạch, chiến 

lược kinh doanh trong thời gian tới, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau: 

1. Công ty tiếp tục phát huy những lợi thế về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đã cống 

hiến gắn bó tâm huyết lâu dài với Công ty, người lao động cần cù, chịu khó có kinh nghiệm 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh trong 

giai đoạn hội nhập hiện nay. 

2. Công ty tăng cường đầu tư công tác kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tạo 

ra những sản phẩm có năng suất chất lượng cao hơn, giá thành thấp từ đó xây dựng thương 

hiệu heo Dolico ngày càng được mở rộng giúp cho Công ty phát triển bền vững trong thời 

gian tới. 

3. Đề nghị Ban giám đốc có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân sự để đảm bảo sản xuất, 

đồng thời để chuẩn bị đội ngũ kế cận trong thời gian tới. 

 Trên đây là toàn bộ ý kiến, nhận xét, đánh giá trong quá trình kiểm tra giám sát, Ban 

kiểm soát kính trình trước ĐHĐCĐ, rất mong nhận được sự tham gia góp ý của quý cổ 

đông, nhằm giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ sau. 

Kính chúc quí vị Đại biểu và toàn thể Cổ đông sức khỏe! 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Xin trân trọng cảm ơn !    

 

 
Nơi nhận:                                                                                       
- Trình ĐHĐ cổ đông; 
- HĐQT Công ty; 
- Lưu BKS Công ty 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

Trưởng Ban 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Long 



TỔNG CÔNG TY CNTP ĐN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                              
                    “Dự thảo”                                        Đồng Nai, ngày    tháng 4 năm 2020                                                                             

                                                                                                                                                  

TỜ TRÌNH 
     V/v:  PPHHÂÂNN  PPHHỐỐII  LLỢỢII  NNHHUUẬẬNN,,  TTRRÍÍCCHH  LLẬẬPP  CCÁÁCC  QQUUỸỸ  VVÀÀ  CCHHIIAA  CCỔỔ  TTỨỨCC  NNĂĂMM  22001199  

KKẾẾ  HHOOẠẠCCHH  PPHHÂÂNN  PPHHỐỐII  LLỢỢII  NNHHUUẬẬNN,,  TTRRÍÍCCHH  LLẬẬPP  CCÁÁCC  QQUUỸỸ  NNĂĂMM  22002200                                                      

 
KKíínnhh  ggửửii::        ĐĐẠẠII  HHỘỘII  ĐĐỒỒNNGG  CCỔỔ  ĐĐÔÔNNGG  

  

-  Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai. 

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2019 của Công ty CP Nông 

súc sản Đồng Nai đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm 

tra xác nhận. 

-   Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung 

sau: 

I. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019: 

  Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai dự kiến chia 100% lợi nhuận năm 2019 còn lại 

sau khi trích lập các quỹ và nộp thuế TNDN; Số liệu  nnhhưư  ssaauu::  

Số tt Diễn giải Số tiền (đồng) 

I  Vốn điều lệ đến 31/12/2019 102.639.420.000

II Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 23.002.045.321

III (Trừ Chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2019)            138.800.000

IV 
LN Chưa phân phối còn lại (do điều chỉnh Báo cáo quyết toán 

tài chính năm 2018 theo kết quả Kiểm toán Nhà nước)  819.000.000

V Tổng lợi nhuận phân phối (II-III  + IV) 23.682.245.321

A Trích lập các quỹ           6.130.904.501 

1 
Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT- 

BLĐTBXH  ngày 13/6/2016)      
2.975.915.750

2 
Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH  

ngày 13/6/2016)      
2.975.915.750

3 
Trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành bằng 1,5 tháng 

lương (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016)     
152.604.000

4 
 Số tiền còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển (sau khi phân 
phối các quỹ và chia cổ tức) 

26.469.001

B   Dự kiến chia cổ tức năm 2019  (tỷ lệ 17,1%/ vốn điều lệ)        17.551.340.820 

 Tổng số CP: 10.263.942 CP : Trong đó  

1 CĐ NN (TCty CNTPĐN) (8.654.142 CP  x 1.710 đ/CP) 14.798.582.820

2 CĐ CBCNV + Bên ngoài (1.609.800 CP  x 1.710 đ/CP) 2.752.758.000

i.e xe



3 Số tiền chia cho 01 CP  (đ/CP) 1.710 đ/CP
  

       Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 
quyết định ngày chốt danh sách và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng 
quy định. 

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020  

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2020: 42.000 triệu đồng; 

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2020:    34.550 triệu đồng; 

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020: 

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích lập; 

- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban Điều hành trích lập 

theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 

28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty 

có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp 

với tình hình, đặc điểm thực tế Công ty. 

- Tiền thưởng cho Người Quản lý trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi 

nhuận sau thuế TNDN năm 2020: tối đa bằng 1% ( một phần trăm) trên phần lợi nhuận sau 

thuế TNDN thực hiện 2020 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2020:  

- Cổ tức năm 2020: Dự kiến chia từ 20%/vốn điều lệ trở lên  (tối thiểu là 20% vốn 

điều lệ) 

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong 

năm 2020. 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./. 

 

                                                                                              
                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
                                                                                                 CHỦ TỊCH 
    
 
 
 
 
                                                                                            Đinh Văn Hồng 



       TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CTY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    
                    SSốố::          //TTTTrr  ĐĐHH--NNSSSS                                                                          Đồng Nai, ngày      tháng  4 năm 2020 
                “Dự thảo”                                           
 
 

TỜ TRÌNH  
V/v Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2019 

và Kế hoạch năm 2020 
 

Kính thưa:  Đại hội đồng cổ đông, 
 

 Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về quy định quyền và 
nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT xin báo cáo với đại hội để thông qua nội 
dung như sau: 

I. Tiền lương, mức thù lao thực hiện năm 2019 

1. Mức thù lao thực hiện năm 2019  

 Ngày 29/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần 
Nông súc sản Đồng Nai đã thông qua nghị quyết về mức thù lao của các thành viên 
HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019. Tổng mức thù lao năm 2019 đã thực hiện theo như 
quy định của đại hội. Tổng số tiền: 246.000.000 đồng trong đó: 

Stt Nội dung ĐVT 
Mức 

chi/người/tháng 
Cả năm 

1 01 Chủ tịch HĐQT Đồng 4.000.000 48.000.000 

2 01 Phó Chủ tịch HĐQT “ 3.500.000 42.000.000 

3 03 Thành viên HĐQT “ 3.000.000 108.000.000 

 Thù lao HĐQT Đồng  198.000.000 

1 Thù lao BKS(02 người) Đồng 2.000.000 48.000.000 

 Tổng cộng   246.000.000 

  

2. Tiền lương thực hiện năm 2019 

 Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2019 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế 
toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 
01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội. Trưởng Ban Kiểm soát  chuyên 
trách (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách. Tiền lương bình quân thực hiện của 
Trưởng BKS năm 2019 là: 12.500.000đ/tháng. 

II. Dự kiến mức tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Người quản lý Công ty năm 
2020: 



1. Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2020 (Giám đốc, Phó giám 
đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS): được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, các văn bản  

 

pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty .Tiền lương của 
Trưởng BKS với mức chi là 15.000.000 đồng/tháng. 

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020: 

     Thực hiện mức chi như sau: 

Stt Nội dung ĐVT 
Mức 

chi/người/tháng 
Số tiềnc cả năm 

1 01 Chủ tịch HĐQT Đồng 5.000.000 60.000.000 

2 01 Phó Chủ tịch HĐQT “ 4.500.000 54.000.000 

3 03 Thành viên HĐQT “ 4.000.000 144.000.000 

 Thù lao HĐQT Đồng  258.000.000 

1 Thù lao BKS(02 người) Đồng 3.000.000 72.000.000 

 Tổng cộng   330.000.000 

 

3. Tiền thưởng của Người quản lý: được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, các văn bản pháp 
luật liên quan  và vận dụng tình hình thực tế SXKD của công ty. 

4. Tiền thưởng của Người quản lý trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận 
sau thuế TNDN năm 2020 (trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020) :  tối đa  
là 1% ( một phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt so với lợi nhuận sau 
thuế TNDN kế hoạch 2020. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./. 

 
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

                                                             Đinh Văn Hồng 



       TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CTY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    
                    SSốố::            //TTTTrr  ĐĐHH--NNSSSS                                                                        Đồng Nai, ngày   tháng  4 năm 2020 
                   “Dự thảo”                                           
 

                                                      

TỜ TRÌNH  
V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT 

chọn công ty kiểm toán năm 2020 
 

 

Kính thưa:  Đại hội đồng cổ đông, 
 
 

Căn cứ Điều 11 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2016 
về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông; 

Căn cứ Điều 17 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2016 
về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị; 

Căn cứ Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2016 
về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát. 

Để hoàn thành báo cáo tài chính hàng năm đúng thời gian quy định, HĐQT 
đề nghị: 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho HĐQT chọn công 
ty kiểm toán độc lập trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm 
toán Báo cáo tài chính công ty năm 2020. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
 

                                                 Đinh Văn Hồng 
 



     
   TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CTY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    
                                                      Đồng Nai, ngày     tháng  4 năm 2020 

 

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 

 

 

Kính thưa:  Đại hội đồng cổ đông. 
 
 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 của Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng 

Kiểm toán AASC kiểm toán ngày 28/3/2020. 

 HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên một số chỉ tiêu tài chính 

như sau (kèm các biểu Báo cáo tài chính năm 2019 sau). 
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       TỔNG CÔNG TY CNTPĐN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐN                             Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
 

Dự thảo 
 

BIÊN BẢN 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNNG NAI     
Số:       /BB-ĐHĐCĐTN 

 

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/6/2020 tại Hội trường Văn phòng 
Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân 
Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2020 Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai. 

I. Thành phần tham dự gồm có: 

 Đại biểu khách mời: 

-  Ông:                            -  Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp 
Thực phẩm Đồng Nai. 

 Cổ đông: 

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông tổng số là: 101 cổ đông đại diện cho 
10.263.942 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp. 

Trong đó: 

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước có 05 cổ đông, đại diện cho 
8.654.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,32% vốn điều lệ của doanh nghiệp. 

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu các nhà đầu tư có 100 cổ đông, đại diện cho 
1.609.800 cổ phần sở hữu và được ủy quyền tương đương 15,68 % vốn điều lệ của 
doanh nghiệp. 

II. Chương trình Đại hội: 

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu; 

2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội; 

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội; 

4. Báo cáo của Ban Giám đốc (tổng kết năm 2019 và phương hướng hoạt động 
SXKD năm 2020); 

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; 

6. Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019; 

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019; 

8. Phần thảo luận của Đại hội; 

9. Trình Đại hội các vấn để sau: 
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- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, 
kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020. 

- Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 
năm 2020; 

- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020; 

10. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua; 

11. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty – Đáp từ của HĐQT; 

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội. 

III. Nội dung: 

1. Báo cáo tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội: 

Ông  Đinh Ngọc Mến  – Thành viên HĐQT, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo 
cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau: 

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng 
nguyên tắc và thủ tục quy định. 

Tổng số dự họp là:     cổ đông, đại diện cho     cổ phần, chiếm tỷ lệ    % vốn 
điều lệ. 

Vắng:     cổ đông, đại diện     cổ phần, chiếm tỷ lệ       % vốn Điều lệ. 

Lý do vắng mặt: ……………………………………………………………... 

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 
26/11/2014,  và Điều 14 Chương III của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty 
thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai 
tiến hành là hợp lệ. 

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội: 

 Đoàn chủ tịch: 

- Ông Đinh Văn Hồng – Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu 
Nhà nước; 

- Ông Nguyễn Diên Tường – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần 
Nông súc sản Đồng Nai – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước. 

Biểu quyết:  ….. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

 Thư ký: 

- Ông  Trần Minh Phương – Thư ký . 

Biểu quyết: ….. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Ông Đinh Văn Hồng thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc 
của Đại hội. 

3. Phần trình bày các báo cáo và đóng góp ý kiến của cổ đông: 

Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020 do 
ông Nguyễn Diên Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông 
súc sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo). 
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Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do ông Nguyễn Diên Tường, , 
Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trình bày 
(có báo cáo kèm theo). 

Báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 do ông  
Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trình bày 
(có báo cáo kèm theo). 

Báo cáo của Ban kiểm soát do Ông  Hoàng Ngọc Long - Trưởng Ban kiểm 
soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo). 

 * Ý kiến đóng góp của cổ đông: 

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Ông Đinh Văn Hồng thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời như sau: 

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Phát biểu ý kiến của Ông                      HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp 
thực phẩm Đồng Nai: 

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. Biểu quyết thông qua các nội dung: 

4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: 

- Tổng doanh thu  :  198.688.262.786  đồng 

- Lợi nhuận trước thuế TNDN :    27.344.839.803  đồng 

-  Lợi nhuận sau thuế TNDN :    23.002.045.321  đồng 

4.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020: 

-  Tổng doanh thu :    219.180 triệu đồng. 

-  Sản phẩm chủ yếu: 

 Heo thịt  :    3.360 tấn 

-  Lợi nhuận trước thuế  :    42.000 triệu đồng. 
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-  Chia cổ tức dự kiến          :    Cổ tức năm 2020: Dự kiến chia từ 20%/vốn điều 
lệ trở lên (tối thiểu là 20% vốn điều lệ) 

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.  

Biểu quyết: …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019: 

Biểu quyết: …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

4.4. Thông qua báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 
2019:  

Biểu quyết: …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

4.5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát: 

Biểu quyết: …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

5. Các tờ trình Đại hội: 

Trình Đại hội một số nội dung do ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch                                 
HĐQT trình bày bao gồm các tờ trình sau: (các tờ trình kèm theo) 

- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, kế 
hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020. 

- Tờ trình vể Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2019 và 
Kế hoạch năm 2020. 

- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020; 

5.1 .Biểu quyết thông qua các tờ trình: 

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019: 
a.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:          23.682.245.321đồng 

      Trong đó: 

LN Chưa phân phối năm 2018 chuyển sang: 819.000.000 đồng 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:          22.863.245.321đồng  

   b. Phân phối lợi nhuận: 

*Lợi nhuận năm 2019 phân phối các quỹ: 6.130.904.501 đồng 

- Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH  ngày 
13/6/2016): 2.975.915.750 đồng 

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH  ngày 
13/6/2016): 2.975.915.750 đồng 

- Trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành bằng 1,5 tháng lương: 
152.604.000 đồng 

-  Số tiền còn lại sau khi phân phối các quỹ khen thưởng – quỹ phúc lợi và 
chia cổ tức; còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển: 26.469.001 đồng 

*Dự kiến chia cổ tức năm 2019 (Dự kiến chi trong năm 2020) 

Tổng số tiền:   17.551.340.820 đồng 
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CĐNN (TCTCNTPĐN)( 8.654.142CP X 1.710đ) : 14.798.582.820 đồng 

CĐ CBCNV + Bên ngoài( 1.609.800CP X 1.710đ) : 2.752.758.000 đồng 

Tỷ lệ chia cổ tức:  17,1%/vốn điều lệ 

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ);  1.710đ/CP 

 

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 
Công ty quyết định ngày chốt danh sách và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 
2019 theo đúng quy định. 

Biểu quyết: …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 
2020. 

 Biểu quyết: …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

5.2. Đại hội thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công 
ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 

a. Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2019 (Giám đốc, Phó giám 
đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và Xã hội. 

  b. Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2019: 246.000.000 đồng 

  c.Tiền lương Trưởng BKS bình quân thực hiện của năm 2019 là:  
12.500.000đ/tháng. 

d. Kế hoạch Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2020(Giám đốc, 
Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo thông tư 
28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và Xã hội. 

- Tiền thưởng cho Người Quản lý trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch 

lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: tối đa bằng 1% (một phần trăm) trên phần lợi 

nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2020 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế 

hoạch năm 2020:  

                 e. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:  mức chi như sau: 

Stt Nội dung ĐVT 
Mức 

chi/người/tháng 
Số tiềnc cả năm 

1 01 Chủ tịch HĐQT Đồng 5.000.000 60.000.000 

2 01 Phó Chủ tịch HĐQT “ 4.500.000 54.000.000 

3 03 Thành viên HĐQT “ 4.000.000 144.000.000 

 Thù lao HĐQT Đồng  258.000.000 

1 Thù lao BKS(02 người) Đồng 3.000.000 72.000.000 

 Tổng cộng   330.000.000 
 

        g. Trưởng BKS (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách. 
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- Kế hoạch năm 2020. Thu nhập của Trưởng BKS chuyên trách với mức chi là 
15.000.000 đồng/tháng. 

Biểu quyết:  …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

5.3.  Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020. 

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong 
danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 
2020. 

Biểu quyết: …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

 

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội: 

Ông  Trần Minh Phương – Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết và xin ý 
kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội. 

Biểu quyết: ……% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nông súc sản 
Đồng Nai bế mạc lúc ….. giờ …… phút ngày 18 tháng 6 năm 2020.  

Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./. 
 
 
 
 

             THƯ KÝ                                        TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
                                                                                     CHỦ TỌA 

 
 
 
 

 
   Trần Minh Phương                                            Đinh Văn Hồng 
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       TỔNG CÔNG TY CNTPĐN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐN                             Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                                              

  Số:      /NQ-ĐHĐCĐTN                             Đồng Nai, ngày 18  tháng  6  năm 2020                                                                    

                   Dự thảo 

NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI  
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600267730, 

do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp 

đăng ký lần đầu ngày 29/08/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 13/6/2019 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam. 

 Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản 

Đồng Nai.  

    Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 

18/6/2020 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai . 

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nông súc sản 

Đồng Nai  được tổ chức tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản 

Đồng Nai địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai vào lúc 08 giờ 30’ ngày 18 tháng 6 năm 2020.  

  Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là ..... cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ 

phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp;   ……….. cổ phần, chiếm tỷ lệ  ……..  % 

vốn điều lệ. 

Vắng mặt:  …… cổ đông đại diện cho …….  cổ phần, chiếm tỷ lệ …… % vốn 

điều lệ. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông súc 

sản Đồng Nai đã nhất trí thông qua và Quyết nghị các nội dung sau: 

                                        

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2019 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như 

sau. 

- Tổng doanh thu  :  198.688.262.786  đồng 
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- Lợi nhuận trước thuế TNDN :    27.344.839.803   đồng 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN :     23.002.045.321  đồng 

Biểu quyết: ….. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

 Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình quản trị Công 

ty năm 2019. 

Biểu quyết: …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019. 

 Biểu quyết: …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. 

Biểu quyết: …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 5.  Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau: 

- Tổng doanh thu :   219.180 triệu đồng. 

-  Sản phẩm chủ yếu: 

 Heo thịt  :  3.360 tấn 

-  Lợi nhuận trước thuế  TNDN :  42.000 triệu đồng. 

-  Lợi nhuận sau thuế TNDN    :  34.550 triệu đồng. 

- Chia cổ tức năm 2020:  mức chia cổ tức từ 20%/vốn điều lệ trở lên (tối 

thiểu là 20% vốn điều lệ) 

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.  

      Biểu quyết: ….. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

 Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019: 

1.Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối:          23.682.245.321đồng 

      Trong đó: 

- LN chưa phân phối năm 2018 chuyển sang:   819.000.000 đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:          22.863.245.321đồng.  

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN 2019: 

a) Lợi nhuận sau thuế năm 2019 phân phối các quỹ:  6.130.904.501 đồng, 

trong đó: 

- Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH  ngày 

13/6/2016): 2.975.915.750 đồng. 

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH  ngày 

13/6/2016): 2.975.915.750 đồng. 
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- Trích lập quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành bằng 1,5 tháng lương: 

152.604.000 đồng. 

-  Số tiền còn lại sau khi phân phối các quỹ khen thưởng - quỹ phúc lợi và 

chia cổ tức; còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển:  26.469.001 đồng. 

 b)  Chia cổ tức năm 2019 (  chi trong năm 2020) 

Tổng số tiền:   17.551.340.820 đồng 

Trong đó: 

- Cổ đông Nhà nước (TCTCNTPĐN)(8.654.142CP x 1.710 đồng) :   

14.798.582.820 đồng. 

- Cổ đông CBCNV + Bên ngoài (1.609.800CP   x  1.710 đồng ) : 

2.752.758.000 đồng. 

Tỷ lệ chia cổ tức:  17,1 %/vốn điều lệ. 

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ);  1.710 đồng/CP. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định 

ngày chốt danh sách và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng quy 

định. 

Biểu quyết: …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020  

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2020: 42.000 triệu đồng; 

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2020:    34.550 triệu đồng; 

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích lập; 

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban Điều hành 

trích lập theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và 

Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động- Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản 

pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế Công ty. 

- Tiền thưởng cho Người Quản lý trường hợp Công ty thực hiện vượt kế 

hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: tối đa bằng 1% ( một phần trăm) trên 

phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2020 vượt so với lợi nhuận sau thuế 

TNDN kế hoạch  năm 2020:  
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- Cổ tức năm 2020: Dự kiến chia từ 20%/vốn điều lệ trở lên  ( tối thiểu là 

20% vốn điều lệ) 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong 

năm 2020 và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2020 theo đúng quy định. 

Biểu quyết:  ….. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 8.  Đại hội thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công 

ty năm 2019 . 

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2019 (Giám đốc, Phó giám 

đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội. 

  b)  Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2019:  246.000.000 đồng 

  c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2019 là:  

12.500.000đ/tháng. 

Biểu quyết:  ….. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 9.  Đại hội thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công 

ty kế hoạch năm 2020. 

a)  Kế hoạch Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2020 (Giám 

đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát) được thực hiện theo 

Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội,  các văn bản pháp luật liện quan và phù hợp với tình hình đặc điểm thực 

tế của Công ty. 

         Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách (không có thù lao) năm 

2020 là 15.000.000 đồng/tháng. 

                 b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: Thực hiện mức 

chi như sau: 

Stt Nội dung ĐVT 
Mức 

chi/người/tháng 
Số tiền cả năm 

1 01 Chủ tịch HĐQT đồng 5.000.000 60.000.000 

2 01 Phó Chủ tịch HĐQT “ 4.500.000 54.000.000 

3 03 Thành viên HĐQT “ 4.000.000 144.000.000 

 Thù lao HĐQT đồng  258.000.000 

1 Thù lao BKS(02 người) đồng 3.000.000 72.000.000 



 5

 Tổng cộng   330.000.000 

 

c) Tiền thưởng cho Người Quản lý trường hợp Công ty thực hiện vượt kế 

hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 (trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 

2020): mức trích tối đa bằng 1% ( một phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế 

TNDN thực hiện 2020 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2020:  

Biểu quyết:  …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 10.  Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020. 

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong 

danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 

2020. 

Biểu quyết: ….. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 11. Điều khoản thi hành   

1.Nghị quyết này đã được ……% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

Công ty ngày 18/6/2020 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng 

cổ đông thông qua. 

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 

và cổ đông Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt 

động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy 

định của pháp luật, Điều lệ Công ty./. 

                                                         

Nơi nhận:                                                         TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG                             
- Như Điều 11;                                                                                          CHỦ TỌA 
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;                                                                
- Website Công ty; 
- Lưu: Thư ký. 

 

 

                                                                                                      
                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                               Đinh Văn Hồng                                                     
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