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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2020.  

Trong năm 2020 ngành nông nghiệp đã gặp rất nhiều những khó khăn 

thách thức, ngành thuốc BVTV bị ảnh hưởng mạnh do các nguyên nhân sau: 

- Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp: Đầu năm 2020 tại nhiều tỉnh 

thành phía Bắc gặp những cơn mưa bất thường trái mùa, trong đó có nhiều tỉnh 

đã bị mưa đá gây ảnh hưởng phần nào đến sản xuất hoa màu và cây ăn trái. Các 

tỉnh từ Duyên hải miền Trung, Cao Nguyên đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 

Long chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn hán và xâm nhập mặn. Cây lúa, rau 

màu và cây ăn trái bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều diện tích cây trồng bị chết do 

khô hạn và ngập mặn.  

- Tiếp tục đến quý 4 năm 2020 diễn biến thời tiết có nhiều điểm bất lợi 

khi các tỉnh miền Trung từ Nghệ An cho đến Phú Yên bị ảnh hưởng trực tiếp từ 

các cơn bão gây ngập lụt diện rộng, hoa màu và cây ăn trái phần lớn bị hư hỏng 

thiệt hại đáng kể. Bên cạnh đó vụ lúa phía Bắc cũng thu hoạch xong và nghỉ 

đông, phía Nam và Cao Nguyên cũng bị tác động mạnh bởi đợt mưa bão ở miền 

Trung, nước lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long lên nhanh, ảnh hưởng đến một số 

tỉnh trồng lúa vụ ba. 

- Giá nông sản: Trong khoảng sáu tháng đầu năm nhiều mặt hàng nông 

sản không thể xuất khẩu được dẫn đến giá nông sản xuống thấp, gây ùn ứ, nông 

dân chấp nhận thua lỗ, bỏ mặc. Tuy nhiên từ quý 3 trở đi một số nông sản như 

cây ăn trái, gạo, cà phê, tiêu, điều đã có lượng xuất khẩu gia tăng so với các 

tháng đầu năm. 

- Bên cạnh đó với áp lực doanh số bán hàng trong các tháng cuối năm của 

các công ty cao, cạnh tranh mạnh, các chính sách ưu đãi và chương trình lớn 

được nhiều công ty áp dụng cho khách hàng, nhưng ngược lại tâm lý khách hàng 
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trong thời gian qua có nhiều dịch chuyển và phòng thủ, có dấu hiệu co gọn trong 

hoạt động kinh doanh với suy nghĩ mùa vụ đến đâu mua đến đó nên việc bán 

hàng gặp nhiều thách thức và khó khăn.  

- Ngoài tác động của thời tiết, từ tháng 2/2020 toàn xã hội bị tác động 

mạnh bởi dịch bệnh Covid 19. Các hoạt động tiếp xúc bán hàng và quảng bá hỗ 

trợ kinh doanh không thực hiện do các quy định cấm tụ tập đông người, hạn chế 

đi lại và tiếp xúc nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh.  

- Với diễn biến thời tiết khắc nghiệt không thuận cho mùa vụ và sự bùng 

phát dịch bệnh Covid 19, bên cạnh đó nhiều sản phẩm được Cục BVTV loại đối 

tượng và cấm đưa ra khỏi danh mục lưu hành nên việc kinh doanh thuốc BVTV 

trong năm 2020 hết sức khó khăn, nhu cầu giảm sút nghiêm trọng. Doanh số 

toàn thị trường BVTV suy giảm mạnh (gần 40%). 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020.  

Với thực tế tình hình năm 2020 cực kỳ khó khăn như vừa nêu trên, cán bộ 

nhân viên Công ty đã tích cực chủ động tìm mọi giải pháp tiết giảm chi phí, cơ 

cấu lại lao động, duy trì sản xuất, ổn định đời sống người lao động; tập trung 

vào chính sách bán hàng linh hoạt, giữ vững khách hàng truyền thống, tăng 

cường mở rộng hệ thống phân phối, …, nên kết quả kinh doanh cuối năm 2020 

được cải thiện, tuy chưa đạt kế hoạch được giao. 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu. 

- Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo hợp nhất 

Stt CHỈ TIÊU NĂM 2019 
NĂM 2020 

SO 
2019 KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN 
GIÁ TRỊ % 

1 Vốn Điều lệ, đồng 244.607.920.000 244.607.920.000 244.607.920.000 100,0% 100,0% 

2 Vốn chủ sở hữu, đồng 324.627.566.325 338.261.924.111 338.299.203.847 100,0% 104,2% 

3 Tổng doanh thu, đồng 643.519.244.278 655.553.493.875 529.249.203.675 80,7% 82,2% 

4 Doanh thu thuần, đồng 609.066.271.244 633.553.493.875 507.882.027.517 80,2% 83,4% 

5 
Lợi nhuận trước thuế, 
đồng 

4.446.079.768 26.936.923.000 17.871.816.131 66,3% 402,0% 

6 
Lợi nhuận sau thuế, 
đồng 

1.633.512.452 21.549.538.400 14.416.075.466 66,9% 882,5% 

7 
Tỷ lệ LN trước thuế/ 
D.Thu 

0,69% 4,1% 3,38%     

8 
Lãi cơ bản/ Cổ phiếu, 
đồng 

29 881 562     

 

 

 



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

Stt CHỈ TIÊU NĂM 2019 

NĂM 2020 
SO 

2019 KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN 

GIÁ TRỊ % 

1 Vốn Điều lệ, đồng 244.607.920.000 244.607.920.000 244.607.920.000 100,0% 100,0% 

2 Vốn chủ sở hữu, đồng 316.780.223.229 330.084.992.605 328.657.003.841 99,4% 104,2% 

3 Tổng doanh thu, đồng 605.706.407.183 630.000.000.000 503.695.709.800 80,0% 83,2% 

4 Doanh thu thuần, đồng 571.253.434.149 608.000.000.000 482.417.009.787 79,3% 84,4% 

5 
Lợi nhuận trước thuế, 
đồng 

2.756.909.652 26.937.000.000 15.067.663.081 55,9% 546,5% 

6 
Lợi nhuận sau thuế, 
đồng 

1.717.464.068 21.549.600.000 12.004.151.801 55,1% 698,9% 

7 
Tỷ lệ LN trước thuế/ 
D.Thu 

0,46% 4,28% 2,99%     

1. Hoạt động kinh doanh & phát triển thương hiệu. 

- Hệ thống phân phối:  

+ Xác định rõ xu thế hiện nay quyết định việc tiêu thụ sản phẩm không 

còn là cấp 1 mà dịch chuyển xuống cấp 2. Vipesco tiếp tục rà soát để tạo quan 

hệ và có chính sách cho khoảng 2.000 đại lý cấp 2 bên cạnh việc tiếp tục duy trì 

quan hệ tốt với cấp 1 hiện có. 

- Sản phẩm: 

+ Khai thác làm mới các sản phẩm có hoạt chất cũ: Vicarp để từng bước 

thay thế cho phần nào sản phẩm bị cấm. 

+ Đưa ra thị trường 05 sản phẩm mới: thuốc trừ sâu Masterole 24SC, sản 

phẩm trừ bệnh Lessick của nhà sản xuất Rainbow, sản phẩm trừ cỏ Glunat 

150SL, thuốc trừ bệnh Wifi 1.0EW do Vipesco đăng ký, sản phẩm trừ bệnh 

ICTOP – của Nhật Bản 

- Chính sách bán hàng: 

+ Đã phối hợp với cấp 1 chương trình bán hàng “ Hỗ trợ Covid 19 và hạn 

mặn” trực tiếp xuống cấp 2 với  giá hỗ trợ của một số sản phẩm để thúc đẩy thị 

trường, hỗ trợ đại lý bán hàng tồn trong chiến dịch bỏ Thẻ tích điểm vào thùng 

sản phẩm.  

+ Tìm kiếm, đánh giá, mở rộng thêm một số khách hàng cấp 1 khu vực Tứ 

giác Long Xuyên, Nam sông Hậu, Bắc sông Hậu, Đồng Tháp Mười và Miền 

Đông. 

+ Áp dụng chính sách kích cầu ngắn hạn nhằm đẩy mạnh doanh số và thu 

tiền trong vụ Đông Xuân, giúp cho cán cân tài chính được ổn định và kéo giảm 

công nợ trong khách hàng 



+ Thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng bán lẻ (cấp 2) dưới 

hình thức tích lũy thẻ sản phẩm đổi chương trình quà tặng, quay số, kích thích 

người bán lẻ bán sản phẩm của Vipesco và đảm bảo được quyền lợi trong kinh 

doanh.  

+ Thực hiện chương trình khuyến mại trung hạn “ Đồng hành cùng khách 

hàng – lần thứ 20” và “Tích lộc đón xuân” cho khách hàng cấp 2  

+ Duy trì và thúc đẩy xuất khẩu sang các nước Đài Loan, Cambodia. 

- Hoạt động Marketing: 

- Do tình hình dịch Covid 19 để đảm bảo công tác chống dịch, Công ty 

tập chính các hoạt động:  

+ Cho thuốc dùng thử, trình diễn và hội thảo đầu bờ, tư vấn bán hàng tại 

đại lý bán lẻ (với số lượng nông dân dưới 20 người cho mỗi cuộc). 

+ Thực hiện các hoạt động quảng cáo trên các đài phát thanh huyện, 

+ Thường xuyên ghé thăm tiếp xúc thúc đẩy bán hàng với các đại lý cấp 1 

+ Phát quảng cáo và bài viết phát trên mạng xã hội Zalo, Facebook. 

2. Hoạt động tài chính. 

- Vipesco đã thực hiện công khai tài chính theo quy định, công bố rộng 

rãi theo đúng thời gian quy định của Công ty cổ phần. 

- Thường xuyên kiểm tra giám sát tài chính, xây dựng và kiểm soát tài 

chính nội bộ. 

- Luôn kiểm soát rủi ro tài chính bằng cách kiểm soát các khoản phải thu, 

phải trả. Chỉ số nợ trên tổng nguồn vốn kinh doanh luôn duy trì ở mức 33%-

39%, chỉ số nợ so với vốn chủ sở hữu luôn duy trì ở mức dưới 1. 

- Thường xuyên kiểm soát, trích lập các khoản dự phòng theo quy định để 

giảm thiểu tối đa rủi ro tài chính.  

- Đa dạng hoá các nguồn vốn vay để tìm kiếm nguồn vốn kinh doanh với 

chi phí sử dụng vốn thấp. 

3. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm. 

- Công tác nghiên cứu hóa, công nghệ sản xuất, định mức vật tư: tổng số 

mẫu thử nghiệm trong năm 2020 là 2.012 công thức; trong đó 322 công thức áp 

dụng vào sản xuất; nghiên cứu cải tiến 05 sản phẩm đang lưu hành theo hướng 

nâng cao chất lượng, giảm chi phí nguyên vật liệu trong giá thành sản phẩm và 

đã áp dụng đưa vào sản xuất. 



- Công tác phát triển sản phẩm mới:  

+ Sản phẩm thuốc gia dụng: Đầu năm 2020 trước tình hình dịch Covid-19 

bùng phát bộ phận nghiên cứu của Công ty đã tập trung nghiên cứu, đăng ký và 

sản xuất đưa ra thị trường sản phẩm Vip1, VipOne, VipCare góp phần chung tay 

phòng chống dịch cùng cả nước, đồng thời mang lại doanh thu và lợi nhuận cho 

Công ty. Ngoài ra trong năm 2020 Cty cũng được Cục quản lý môi trường y tế 

cấp phép lưu hành 03 sản phẩm gia dụng mới. 

+ Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật: Trong năm 2020 Công ty được Cục 

bảo vệ thực vật cấp phép lưu hành sản phẩm thuốc trừ cỏ Glunat 150SL (thay 

thế cho sản phẩm Vifosat 480SL bị cấm lưu hành) và sản phẩm thuốc trừ bệnh 

sinh học Wifi 1.0EW. Trong năm 2020 bộ phận nghiên cứu đã nghiên cứu hoàn 

thiện 14 công thức sản phẩm mới, trong đó 06 sản phẩm đã hoàn thiện hồ sơ nộp 

đăng ký sản phẩm mới. 

4. Công tác Quản trị - phát triển nguồn nhân lực. 

- Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh Bộ 

luật Lao động của Nhà nước Việt Nam. Thang bảng lương của Công ty tuân thủ 

theo quy định của pháp luật. Công ty thực hiện đúng việc nộp và thanh toán đầy 

đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc, giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách 

cho Người lao động theo đúng quy định của pháp luật.  

- Công ty đã tham gia Bảo hiểm tai nạn con người 24/24h cho tất cả 

Người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định để phát hiện 

bệnh nghề nghiệp, thực hiện chế độ ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại và nghỉ dưỡng 

sức đúng đối tượng. 

- Công ty thực hiện tốt công tác Bảo hộ lao động, trang bị đầy đủ các 

phương tiện bảo hộ cá nhân, thực hiện nghiêm các quy định an toàn trong sản 

xuất. 

5. Hoạt động đầu tư .  

- Trong năm 2020 đã hoàn tất việc đầu tư đối với các hạng mục sau: 

+ Đầu tư 02 xe tải 1,8 tấn cho Phòng kinh doanh và phát triển thương hiệu của 
Công ty nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động phân phối sản phẩm cho thị trường.  

+  Hệ thống 02 bồn chứa dầu DO và dầu KO phục vụ nhu cầu sản xuất và công 
tác an toàn chữa cháy tại Nhà máy Bình Dương.  

- Đối với Nhà máy sang chai, gia công và đóng gói thuốc BVTV tại KCN 

Đức Hòa 1-Long An : 



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

+ Dự án Nhà máy sang chai, gia công và đóng gói thuốc BVTV tại KCN Đức 
Hòa 1-Long An: Các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án cơ bản đã hoàn tất: đã 
được cấp giấy phép thành lập Chi nhánh tại Long An, con dấu hoạt động Chi 
nhánh, công văn chấp thuận về công nghệ của Sở Khoa học Công nghệ, quyết 
định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021 

1. Tình hình chung 3 tháng đầu năm 2021.  

Bước vào năm 2021 ngành nông nghiệp có những tín hiệu tích cực hơn 

năm 2020, đặc biệt thời tiết có những thuận lợi đáng kể, tuy nhiên vẫn có những 

yếu tố khó khăn tác động đến tình hình mùa vụ diễn ra tại một số khu vực phía 

Nam. 

- Về diễn biến thời tiết -mùa vụ 

+ Phía Nam bắt đầu bước vào giai đoạn mùa khô và cũng là thời điểm 

chính vụ của Vụ Đông Xuân 2020- 2021, nước trên các sông giảm mạnh, hạn 

mặn xâm nhập vào nội đồng từ cuối tháng 1 và tháng 2 trên các tỉnh một số tỉnh 

Đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên cường độ nắng nóng và mức độ xâm mặn 

giảm so với đầu năm 2020. Với việc người nông dân và chính quyền các địa 

phương đã phần nào có kinh nghiệm trong chống hạn mặn, mức độ ảnh hưởng 

đến cây trồng cũng đã được cải thiện và giảm bớt. Vụ lúa Đông Xuân 2020-

2021 diễn ra thuận lợi với dịch hại thấp, nông dân thu hoạch vụ Đông Xuân 

trong giai đoạn cuối tháng 2 và tháng 3, phần lớn diện tích lúa tại ĐBSCL đạt 

năng suất cao và giá lúa tăng khá cao, có lợi cho người nông dân. Bên cạnh đó 

các vùng Miền Đông Nam Bộ và Cao Nguyên thời tiết cũng khá thuận lợi cho 

cây trồng phát triển. Tại khu vực  miền Trung và phía Bắc, vụ Xuân Hè diễn 

biến thuận lợi, bà con nông dân đã xuống giống đồng loạt sau Tết âm lịch, thời 

tiết thuận lợi cho mùa vụ. 

- Thị trường thuốc bảo vệ thực vật: trong những tháng đầu năm có 

những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2020 do lúa đang được giá, tâm lý 

nông dân trồng lúa phấn khởi, tăng đầu tư. Tuy nhiên thời tiết thuận lợi, sâu 

bệnh xuất hiện ít, bên cạnh đó giá rau màu, hoa quả giảm mạnh do dịch nên 

cũng đã tác động đến tình hình kinh doanh thuốc BVTV.  

- Giá cả nguyên vật liệu: Trong quý 1 giá nguyên liệu đang có những 

biến động tăng mạnh do nguồn cung bị thiếu hụt và chi phí vận chuyển từ các 

nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu, Nhật Bản tăng mạnh. Đặc biệt là nhóm 



thuốc cỏ và phụ gia giá tăng 30% so với thời điểm trước tết Nguyên đán; Chai 

nhựa, bao màng, thùng giấy, nhãn đều tăng từ 8-15%. 

2. Kế hoạch năm 2021. 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 525 tỷ đồng. 

 Lợi nhuận trước thuế: không thấp hơn 15 tỷ đồng. 

 Dự kiến chia cổ tức: không thấp hơn 4%/ vốn Điều lệ. 

Để linh hoạt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị 

Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch 

kinh doanh, chia cổ tức 2021 cho phù hợp thực tế.  

3. Hoạt động kinh doanh & phát triển thương hiệu.  

- Sản phẩm: 

+ Tăng cường thúc đẩy bán các sản phẩm chủ lực, Fijione, Visen, 
Vifusuper, Vibam, Vicarp (bù đắp cho các sản phẩm bị cấm kinh doanh trong 
năm 2021 Virigen, Virofos). Tập trung các hoạt động thị trường cho các sản 
phẩm mới đưa vào khai thác: Sản phẩm trừ cỏ Glunat 150SL, trừ bệnh Wifi, 
Lessick, Fenrole 

+ Khai thác kinh doanh sản phẩm Vifarat 0,005AB dạng tẩm hạt thóc 
dùng trừ chuột ngoài đồng ruộng.  

+ Dự kiến hợp tác và chọn phân phối 02 sản phẩm của các công ty nước 
ngoài . 

+ Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm mới theo yêu cầu của Cục 
BVTV trong đó: 01 sản phẩm thuốc trừ ốc, 4 sản phẩm trừ sâu và 2 sản phẩm 
trừ bệnh. 

- Kênh phân phối: 

+ Tiếp tục tìm kiếm, đánh giá, mở rộng hệ thống khách hàng cấp 1 khu 
vực TGLX, NSH ĐTM và MĐHCM.  

- Chính sách bán hàng: 

+ Áp dụng chính sách kích cầu ngắn hạn nhằm đẩy mạnh doanh số và thu 
tiền theo từng thời điểm mùa vụ và dịch hại 

+ Thực hiện chương trình hậu mãi trung hạn “ Đồng hành cùng khách 
hàng 2021” cho khách hàng cấp 2 thông qua tích lũy Thẻ tích điểm trong thùng 
sản phẩm.  

- Hoạt động Marketing: 

+ Tùy theo địa phương, tình hình dịch Covid 19, tiến hành thực hiện các 
chương trình hội thảo bán hàng, hội thảo kỹ thuật chuyên đề. 

+ Thực hiện các hoạt động quảng cáo trên các đài phát thanh huyện, 



+ Thực hiện các hoạt động quảng bá trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, mạng xã hội, Zalo, Facebook, 

+ Thường xuyên ghé thăm tiếp xúc thúc đẩy bán hàng với các đại lý cấp 1 
và 2. 

4. Hoạt động tài chính. 

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

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

- Kiểm soát các khoản đầu tư, mua sắm tài sản. 

- Kiểm soát nguồn vốn ổn định, lành mạnh và bền vững, đảm bảo chi phí 
sử dụng vốn thấp nhất. 

5. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm.  

+ Đáp ứng kịp thời định mức vật tư cho sản xuất, đảm bảo được chất 
lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra trong toàn Công ty.  

+ Thực hiện kịp thời các thử nghiệm về hiệu lực sinh học của sản phẩm để 
phục vụ cho việc đăng ký sản phẩm mới và đáp ứng yêu cầu kinh doanh của 
Công ty. 

- Hoạt động cải tiến sản phẩm.  

+ Tiếp tục cải tiến thay đổi phụ gia trong sản phẩm thuốc trừ cỏ Glunate 
150SL để nâng cao hiệu lực sinh học của sản phẩm.  

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

- Hoạt động phát triển sản phẩm mới: 

+ Sản phẩm gia dụng: Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật để đăng ký 02 sản phẩm 
trừ mối thay thế cho sản phẩm chứa hoạt chất Chlorpyrifos bị cấm. 

Sản phẩm thuốc bảo vệ thực: Tập trung hoàn thiện công thức, thử hiệu lực 
sinh học, hoàn thiện tài liệu kỹ thuật để đăng ký 08 sản phẩm thuốc bảo vệ thực 
vật. 

6. Công tác Quản trị - Phát triển nguồn nhân lực.  

-  Công ty rà soát đánh giá lại hoạt động tái cấu trúc, liên tục nỗ lực xây 
dựng và điều chỉnh các chính sách nhân sự và quản trị nguồn nhân lực mới 
nhằm củng cố, phát triển cả về chất và lượng nguồn lao động cho Công ty để đạt 
mục tiêu tăng trưởng hàng năm. Chú trọng công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo 
nội bộ. Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cán bộ nhân viên phát triển sự nghiệp 
thông qua công tác quy hoạch cán bộ, đánh giá hiệu quả công việc. Xây dựng 
điều chỉnh chế độ phúc lợi, đãi ngộ mới cho cán bộ nhân viên phù hợp, đảm bảo 



tính linh hoạt, công bằng, tương xứng mức độ cống hiến và cạnh tranh trên thị 
trường lao động. 

7. Hoạt động đầu tư .  

- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy sang chiết, gia công, 
đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật giai đoạn 1, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm 
tại Khu công nghiệp Đức Hòa 1 – Long An trình phê duyệt.  

- Sau khi Báo cáo được phê duyệt sẽ tiến hành thủ tục xin cấp phép xây 
dựng Nhà máy. Khi có giấy phép xây dựng Công ty triển khai xây dựng Nhà 
máy tại địa điểm nêu trên đáp ứng các yêu cầu để ổn định sản xuất, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu về môi trường, PCCC, an toàn lao 
động và có tính hiện đại, áp dụng được các công nghệ mới. 

 

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
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ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752 
Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản 

                                                                                 Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 
Báo cáo tài chính 

riêng 
Báo cáo tài chính 

hợp nhất 

Vốn Điều lệ    244.607.920.000 244.607.920.000 

Tổng doanh thu 503.695.709.800 529.249.203.675 

Lợi nhuận trước thuế 15.067.663.081 17.871.816.131 

Lợi nhuận sau thuế 12.004.151.801 14.416.075.466 

2. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 

Năm 2020 là một năm toàn xã hội gặp nhiều những khó khăn thách thức, 
trong đó, ngành nông nghiệp nói chung và ngành thuốc BVTV nói riêng bị ảnh 
hưởng mạnh do các nguyên nhân sau: 

- Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp: Đầu năm 2020, các tỉnh từ Duyên 
hải miền Trung, Cao Nguyên đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 
chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn hán và xâm nhập mặn. Tiếp tục đến 
quý 4 năm 2020, các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn 
bão gây ngập lụt diện rộng dẫn đến diện tích trồng trọt cũng như năng 
suất, chất lượng của cây trồng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, do 
tình hình dịch bệnh, trong khoảng sáu tháng đầu năm nhiều mặt hàng 
nông sản không thể xuất khẩu được dẫn đến giá nông sản xuống thấp, gây 
ùn ứ, nông dân chấp nhận thua lỗ, bỏ mặc, nhu cầu sử dụng thuốc BVTV 
giảm sút nghiêm trọng. 

- Ngoài tác động của thời tiết, từ tháng 2/2020 toàn xã hội bị tác động mạnh 
bởi dịch bệnh Covid 19. Các hoạt động tiếp xúc bán hàng và quảng bá hỗ 
trợ kinh doanh không thực hiện do các quy định cấm tụ tập đông người, 
hạn chế đi lại và tiếp xúc nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh.  

- Bên cạnh đó nhiều sản phẩm được Cục BVTV loại đối tượng và cấm đưa 
ra khỏi danh mục lưu hành nên việc kinh doanh thuốc BVTV trong năm 
2020 hết sức khó khăn. 

DỰ THẢO 
08/04/2021 
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- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty 
đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp nhằm tiết giảm chi phí, đảm bảo việc 
làm cho người lao động, giữ vững và tăng cường hệ thống phân phối. Đối 
phó với dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong  những tháng đầu 
năm. Công ty đã nghiên cứu và kịp thời đưa ra thị trường các sản phẩm 
Gel rửa tay khô, dung dịch kháng khuẩn phục vụ cho công tác chống dịch 
và mang lại lợi nhuận cho Công ty. 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT 

Trong năm 2020 Hội đồng Quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy 
định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ 
vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời, đồng 
bộ, thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị theo qui định của pháp luật. Một số 
công việc chính: 

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp và 2 Văn bản lấy ý kiến 
HĐQT, ban hành 30 Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo các hoạt động 
quản lý, tổ chức và sản xuất-kinh doanh của Công ty: 

+ Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty 

+ Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. 

+ Thông  qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư-xây dựng  
năm và kế hoạch từng quý của Công ty 

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét BC tài chính bán niên và kiểm 
toán BC tài chính năm 2020 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020. 

+ Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

+ Thực hiện các quyết định về bổ nhiệm, điều động cán bộ trong thẩm 
quyền. 

+ Ban hành các Qui chế quản trị của Công ty. 

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU 
HÀNH 

Hội đồng quản trị đã có sự giám sát chặt chẽ đối với công tác chỉ đạo, 
điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành. Các kế hoạch sản xuất kinh 
doanh, đầu tư xây dựng, báo cáo tài chính từng quý và cả năm đều phải được 
trình HĐQT xem xét thông qua. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh được báo cáo, giải trình đầy đủ, chi tiết. HĐQT đánh giá, trong trong 
năm 2020, Tổng giám đốc Công ty và Ban điều hành đã thực hiện tốt các 
công việc sau: 

- Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sản xuất theo hướng hợp lý, nâng cao năng 
lực để đáp ứng các yêu cầu về môi trường và nhu cầu của thị trường. 
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- Duy trì hoạt động kiểm soát chi phí, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật - đảm 
bảo chất lượng - tăng năng suất, giảm giá thành để nâng cao năng lực 
cạnh tranh và bảo đảm hiệu quả kinh doanh. 

- Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới, hoạt động hợp tác với 
bên ngoài trong việc phát triển các chế phẩm gốc thực vật, vi sinh. Trong 
năm 2020 đã có những đột phá trong phát triển sản phẩm gia dụng, đặc 
biệt là các sản phẩm thuốc diệt khuẩn phục vụ cho công tác chống dịch 
Covid 19. 

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư, sửa chữa. 

- Kiểm soát chặt chẽ mọi chi phí đầu, chi phí bán hàng bao gồm chi phí 
quảng bá, phát triển thương hiệu đảm bảo tiết kiệm, tăng hiệu quả trong 
sản xuất kinh doanh.  

- Thường xuyên động viên khuyến khích khả năng sáng tạo và tinh thần 
đoàn kết, gắn bó của toàn thể nhân viên vì sự ổn định và phát triển của 
công ty.  

IV. QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG 

1. Thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến cổ đông : 

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

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

2. Thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị, công bố thông tin theo quy định 
của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ 
Chí Minh:  

- Báo cáo định kỳ, bất thường, 24 giờ... theo quy định đến Ủy Ban 
Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. 

- Công bố trên website của Công ty các thông tin theo đúng quy định 
(Thông báo chốt danh sách cổ đông, thông báo tổ chức Đại hội, tài liệu 
Đại hội, kết quả Đại hội, thông tin khác cần công bố, báo cáo tài chính 
quý, bán niên, năm,…) 

V. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT 
NĂM 2020 

ĐVT: Triệu đồng 

T
T 

HỌ TÊN CHỨC VỤ LƯƠNG THƯỞNG 
THÙ 
LAO 

PHỤ CẤP 

I. Hội đồng quản trị 
 

312 382,5 312 381,6 

1 Nguyễn Xuân Bắc Chủ tịch HĐQT               24    

2 Bùi Thế Chuyên Chủ tịch HĐQT               48    

3 Nguyễn Thân Ủy viên HĐQT-TGĐ      312     382,5            60      381,6  

4 Nguyễn Minh Việt Hưng Ủy viên HĐQT               60    

5 Nguyễn Đức Thuấn Ủy viên HĐQT               60    
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T
T 

HỌ TÊN CHỨC VỤ LƯƠNG THƯỞNG 
THÙ 
LAO 

PHỤ CẤP 

6 Nguyễn Đình Nhuần Ủy viên HĐQT               60    

 

VI. NHẬN XÉT CHUNG 

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông năm 2020. Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, 
kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế trong từng giai đoạn, tập trung các trọng điểm 
và giao Ban điều hành triển khai thực hiện, có biện pháp kiên quyết thúc đẩy 
hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua những giai đoạn khó khăn trước mắt 
hiện nay. 

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

 
 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Bùi Thế Chuyên 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh 

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

                     TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021  
                

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 
 

           Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty 
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại Luật 
doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, Ban kiểm soát Công 
ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả hoạt động 
năm 2020 như sau: 

I. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2020. 

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 
có 03 thành viên, trong năm 2020 số thành viên BKS không thay đổi. Theo kế hoạch 
kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ đã được phân công cho từng thành viên trong năm 2020, 
Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau đây. 

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty trong 
công tác quản trị, điều hành, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2020; 

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc lựa chọn đơn vị 
kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 
từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020; 

- Tham dự các cuộc họp HĐQT, trực tiếp tham gia ý kiến và các kiến nghị với 
Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty và quyền lợi của Cổ đông; 

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo bán niên và báo cáo tài 
chính năm; giám sát việc chấp hành chế độ kế toán nhằm đánh giá tính trung 
thực và hợp lý của các số liệu kế toán. 

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và việc 
thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, 
Ban kiểm soát thống nhất ý kiến như sau: 

1. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau: 

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do bị tác động 
mạnh bởi dịch bệnh Covid 19, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt 

DỰ THẢO 
08/4/2021 



 

2 
 

động nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất cũng như hoạt động bán hàng và hỗ trợ kinh 
doanh của Công ty. Sau khi đã đánh giá lại khả năng thực hiện kế hoạch năm 2020, Hội 
đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp đúng đắn, kịp thời để 
duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của Người lao động và 
hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước. 

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào 
trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và 
các quy định của Pháp luật. 

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020. 

Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi 
Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo 
với Đại hội đồng cổ đông như sau: 

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía 
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, 
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính 
kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 
Nam hiện hành và các quy định Pháp luật có liên quan, không có sai sót trọng yếu xảy 
ra trong năm 2020 về công tác hạch toán kế toán. 

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ, lập sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công 
ty là trung thực và tuân thủ các quy định của Luật kế toán, đáp ứng được yêu cầu về 
quản lý của Công ty.  

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 

Một số chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính: 

Nội dung 

Đơn 
vị 

tính 

Kết quả các chỉ tiêu 
năm 2020 

Báo cáo tài chính 
riêng 

Báo cáo tài chính 
hợp nhất 

1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV Đồng 497.305.762.195 507.105.779.891 

2. Lợi nhuận trước thuế  Đồng 15.067.663.081 17.871.816.131 

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 12.004.151.801 14.416.075.466 

4. Tỷ suất LN sau thuế/ doanh thu thuần  % 2.49 2.84 

5. Tỷ suất LN sau thuế/ vốn chủ sở hữu  % 3.65 4.26 

6. Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản  % 2.41 2.84 

7. Tỷ suất LN từ HĐKD/ doanh thu thuần % 3.58 3.96 

8. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Đồng  562 

3. Hoạt động Tài chính và việc thực hiện chế độ kiểm toán. 

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC 
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ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 200/2014/TT-BTC.  

Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020, Công ty 
đã tuân thủ các yêu cầu của Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và thuế hiện hành trong 
việc tổ chức công tác kế toán tài chính và thực hiện hạch toán kế toán. Tổ chức thực 
hiện kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho và tài sản cố định,.. 
theo quy định. Số liệu trên biên bản kiểm kê phù hợp với sổ sách kế toán đã hạch toán. 
Các báo cáo tài chính trong năm 2020 đã được lập chính xác và đúng thời hạn theo quy 
định. 

Công ty luôn kiểm soát các chỉ số về hệ số nợ, hệ số thanh toán, hệ số vòng quay 
hàng tồn kho. Trong năm 2020 đã thực hiện việc trích lập dự phòng tài chính theo quy 
định cho hoạt động kinh doanh tại Công ty. 

Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; 
việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu 
biểu quy định của Chế độ kế toán hiện hành.  

III. Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành. 
1. Hội đồng quản trị Công ty 

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, 
điều hành tập trung vào mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của 
Pháp luật hiện hành. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế để 
đưa ra những quyết định, các chỉ đạo về quản trị một cách chính xác, kịp thời. 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp và phát hành 02 văn 
bản lấy ý kiến HĐQT, ban hành 30 Nghị quyết và Quyết định về công tác quản trị và 
triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tập trung giải quyết và tháo 
gỡ những khó khăn cho Ban điều hành để chỉ đạo kịp thời các hoạt động quản lý, tổ 
chức và sản xuất - kinh doanh của Công ty. 

2. Tổng giám đốc và Ban điều hành. 

Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

Với tình hình thực tế khó khăn trong năm 2020, để thực hiện tốt nhất Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, tích cực chủ động tìm mọi giải pháp tìm kiếm nguồn 
nguyên liệu, tiết giảm chi phí, cơ cấu lại lao động và năng lực sản xuất tại Nhà máy và 
các Chi nhánh, đề ra các chính sách bán hàng linh hoạt, tăng cường mở rộng hệ thống 
bán hàng và kênh phân phối, đổi mới hoạt động Marketing, quảng bá sản phẩm mới tại 
các cuộc tọa đàm với Nông dân bằng hình thức online, các chương trình tri ân khách 
hàng trên phần mềm quản lý fanpage của Công ty, đồng thời giao hạn mức chi phí, tối 
ưu chi phí cho các mảng công việc. Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 
nghị quyết của Hội đồng quản trị đến tất cả các phòng, ban nghiệp vụ để thực hiện.  

IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành. 

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty và qua 
việc thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính 
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năm. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát có đánh giá 
như sau: 

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản 
trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong 
năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và 
các quy định liên quan, chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định, các nghị quyết được 
ban hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và quyền lợi của các cổ đông. 
Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp 
dụng cho Doanh nghiệp niêm yết. 

 

V. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều 
hành. 

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành 
nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát luôn được cung 
cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cũng như được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT. 
Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT và Ban điều hành xem xét, 
chỉ đạo các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện và báo cáo phản hồi. 

Ban kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với đơn vị Kiểm toán độc lập 
để đảm bảo giám sát được chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính cũng như cập nhật 
kịp thời các kết quả kiểm toán trong kỳ. 

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của 
Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong năm 2020 đã tuân thủ Pháp luật và Điều 
lệ của Công ty. 

Từ những nội dung trên, Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội 
đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc Công 
ty đã trình Đại hội đồng cổ đông. 

 

VI. Kết luận.  

Năm 2020 trong điều kiện hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tình hình 
dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến hoạt động nhập 
khẩu nguyên liệu cho sản xuất cũng như hoạt động bán hàng và hỗ trợ kinh doanh của 
Công ty. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có những quyết định quyết 
liệt trong công tác quản trị và bán hàng thể hiện như các biện pháp quản trị tiết giảm 
chi phí và các chương trình hỗ trợ bán hàng như “Vipesco - Tích lộc đón xuân” đã giúp 
cho Công ty hoàn thành được kế hoạch trong năm 2020. Doanh thu đạt 101% và lợi 
nhuận đạt 116,3% so với kế hoạch điều chỉnh, cùng đó đảm bảo đời sống cho Người 
lao động. Đề nghị Đại hội biểu dương sự chỉ đạo hiệu quả của Hội đồng quản trị Công 
ty, những nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành cũng như sự đóng góp nhiệt tình 
của tất cả CB CNV Công ty trong năm vừa qua. 

 

VII. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ 

Công ty, để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch 
năm 2021 như sau: 
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- Tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu 
cầu của Pháp luật; 

- Phối hợp với đơn vị Kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra; giám sát tình hình 
tài chính; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát tình hình triển 
khai và thực hiện các dự án của Công ty;  

- Xem xét và thẩm định các Báo cáo tài chính, kịp thời đưa ra những ý kiến 
đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị. Phối hợp 
hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát; 

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế, 
hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám sát việc tuân thủ đúng quy trình và quy chế. 

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định 

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động 
năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam, kính trình Đại 
hội đồng Cổ đông thông qua.  

Trân trọng báo cáo Đại hội./. 

 TM.BAN KIỂM SOÁT 

      TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 Nguyễn Xuân Khánh 
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CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

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

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
- Giới thiệu Chủ tọa  
- Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội 
- Chủ toạ giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu  
- Chủ toạ giới thiệu và Bầu Ban kiểm phiếu 
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội 
- Thông qua Qui chế Đại hội, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu 
- Thông qua chương trình Đại hội 
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9 giờ 00 ÷ 10 giờ 00 
 
 
 
 

Các báo cáo, tờ trình: 
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng năm 2021 
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 
- Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát 
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2021 
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Cty 
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS 
- Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS 
- Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT 
- Tờ trình bổ sung thay thế TV.HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024 

5 10 giờ 00 ÷ 10 giờ 30    Bầu cử TV.HĐQT, TV.BKS: 
- Thông qua Quy chế bầu cử 
- Bầu TV.HĐQT/TV.BKS 

6 10 giờ 30 ÷ 11 giờ 15 
 
 
 
 
 
 
 

Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của đại hội: 
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng năm 2021 
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 
- Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát 
- Báo cáo tài chính năm 2020 
- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2020 
- Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức 2021 
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Cty 
- Quy chế hoạt động của HĐQT 
- Quy chế hoạt động của BKS 
- Thù lao HĐQT và BKS 

7 11 giờ 15 ÷ 11 giờ 25 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS  
Thành viên mới HĐQT/BKS ra mắt Đại hội 

8 11 giờ 25 ÷ 11 giờ 50 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội 
Bế mạc Đại hội. 

    
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC 
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

  
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

 

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được 

diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế 

làm việc của Đại hội với các quy định như sau:  

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội  

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ. 

2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông. 

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội  

Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 02/4/2021 (do Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam VSD lập để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu 

quyết tại Đại hội.  

Sau đây quy ước gọi tắt cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự 

Đại hội thực tế đến dự Đại hội là cổ đông dự họp. 

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:  

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty. 

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

Điều 4. Trật tự của Đại hội 

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã. 

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

3. Không hút thuốc trong phòng Đại hội. 

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

Đại hội.  

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền 

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty 

và theo quy định của pháp luật. 

2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải 

mang theo thư mời, chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác 
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và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách đại 

biểu để đăng ký tham dự Đại hội. 

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết 

các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông 

đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến 

muộn tham dự không bị ảnh hưởng.      

4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản 

và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như 

ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội. 

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

Đại hội. 

6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các 

phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để 

đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, 

trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia 

biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại 

hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì được 

xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết tại 

Đại hội. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Ban tổ chức Đại hội thành lập và Trưởng Ban 

Kiểm soát đương nhiệm làm Trưởng ban. Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp; 

b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy 

quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp; 

c) Phát phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại 

diện theo ủy quyền của cổ đông; 

d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. 

2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội 

Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội 

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

1. Chủ tọa: 

a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

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

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

hợp sau đây: 

(i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 
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(ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc 

họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

2. Thư ký: 

a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những 

vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; 

b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa 

đoàn xem xét giải trình cho cổ đông; 

c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại 

hội trước khi bế mạc Đại hội; 

d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. 

3. Ban kiểm phiếu: 

a) Thay mặt Ban tổ chức đọc Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử HĐQT và BKS để 

Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thống nhất cho áp dụng tại Đại hội; 

b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu 

quyết tại Đại hội; 

c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết 

của từng vấn đề; 

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. 

Điều 8. Thể lệ biểu quyết 

Thực hiện theo Thể lệ biểu quyết được Đại hội thống nhất thông qua trên cơ sở tôn 

trọng các quy định sau đây:  

1.   Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự 

Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp đầy đủ phiếu biểu quyết theo từng nội dung 

cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: Họ tên 

cổ đông; Mã số KS; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết; Tổng số quyền biểu quyết 

(mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết, hoặc một cổ 

phần có số quyền biểu quyết là bội số của số cổ phần khi thực hiện bầu dồn phiếu) và các 

ô quyết định biểu quyết của cổ đông. 

2.   Hình thức biểu quyết: 

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

hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Nhân sự Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Biên 

bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết 

công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” 

hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.    

b. Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung 

đã nêu tại điểm a khoản 2 điều 8 trên đây) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình 

thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có 

trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này. 

3. Thông qua quyết định: 

a) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:   
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(i) Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng 

Cổ đông giao trong năm 2020. 

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

năm 2021. 

(iii)  Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và 

kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2020. 

(iv) Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. 

(v) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. 

(vi) Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2021. 

(vii) Tờ trình Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập. 

(viii) Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch ngân 

sách năm 2021. 

(ix) Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 

(x) Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và BKS; 

(xi) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát. 

b) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:  

(i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

(ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

(iii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

(iv) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

(v) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị 

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

(vi) Tổ chức lại, giải thể công ty; 

c) Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

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

quyền tham dự Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triển khai để Đại hội thực hiện 

theo đúng Quy chế kể từ thời điểm Đại hội thông qua. 

Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết nhất 

trí thông qua và có hiệu lực từ thời điểm công bố kết quả biểu quyết.   

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752 

www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946 

                                                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021 
 

QUY CHẾ BẦU CỬ  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2019 – 2024 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, các Nghị định, Thông tư 

hướng dẫn thực hiện liên quan; 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, các Nghị định, Thông tư 

hướng dẫn thực hiện liên quan; 

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thuốc 

sát trùng Việt Nam,  

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng 

Việt Nam tiến hành bầu cử bổ sung thay thế Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019-2024) theo 

các nội dung dưới đây:  

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử  

Toàn thể cổ đông/người được cổ đông ủy quyền hợp lệ đủ tư cách tham dự Đại hội 

(sau đây gọi tắt là “cổ đông/đại diện ủy quyền” hoặc gọi chung là “cổ đông”), có mặt 

trong thời gian Đại hội tiến hành bầu cử, đều có quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử.  

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), 

Ban Kiểm soát (BKS)  

* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT : 

- Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Luật Doanh nghiệp 

hiện hành; 

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, 

trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

+ Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị 

tại tối đa 05 công ty khác; 
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+ Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng 

giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ 

nhiệm người quản lý công ty mẹ (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là đại diện sở hữu Nhà 

nước nắm giữ số cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty). 

- Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của 

công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con 

của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp 

mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, 

con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công 

ty hoặc công ty con của công ty; 

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của công ty; 

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 

nhiệm kỳ. 

- Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT thực hiện theo Điều lệ Công ty. 

* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS :  

- Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

+ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 

hiện hành; 

+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của 

Công ty; 

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và người quản lý khác; 

+ Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 

lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

+ Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của 

công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần 

vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty; 

+ Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và 

Điều lệ công ty; 

Điều 3. Đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS  và số thành viên được bầu 



 

Quy chế bầu cử HĐQT, BKS – Trang 3/8  

1- Đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS 

* Đề cử, ứng cử vào HĐQT : 

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề 

cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% 

đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối 

đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử (05) ứng viên trở lên. (Khoản 1, Điều 28, 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty) 

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 

số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử 

theo cơ chế được Công ty quy định tại Khoản 4 Điều 33 Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty và phải được công bố rõ ràng. (Khoản 2, Điều 28, Quy chế nội bộ về quản trị công ty) 

- Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng 

viên BKS được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) 

ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của 

Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. (Điều 29, Quy 

chế nội bộ về quản trị công ty). 

* Đề cử, ứng cử vào BKS: 

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 

từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề 

cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử (05) ứng viên trở lên. (Khoản 1, 

Điều 40, Quy chế nội bộ về quản trị công ty). 

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc 

tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Khoản 4 Điều 45 Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty và phải được công bố rõ ràng. (Khoản 2, Điều 40, Quy chế nội bộ về quản trị công ty). 

- Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng 

viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười 

(10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử 

của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên 

BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông 

tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu 

được bầu làm thành viên BKS. (Điều 41, Quy chế nội bộ về quản trị công ty). 

2- Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu 
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Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên.  

Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.  

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu  

* Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 

-  Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. 

* Phiếu bầu và ghi phiếu bầu 

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã 

số cổ đông/mã số biểu quyết của thành viên tham dự; Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS 

có ký hiệu mặt ngoài khác nhau để dễ phân biệt; Phiếu bầu của các cổ đông lớn có thể có 

màu khác nhằm giúp thuận tiện cho việc kiểm phiếu.  

- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và 

phiếu bầu Ban Kiểm soát; Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu 

bầu khác;  

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi rõ số đơn vị quyền biểu quyết bầu 

cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên mình lựa chọn (bầu vào HĐQT/BKS) 

trên phiếu bầu.  

* Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ 

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;  

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi tên không đúng, hoặc ghi thêm tên người không 

thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành 

bỏ phiếu; 

- Phiếu bầu số người nhiều hơn quy định của Đại hội (nhiều hơn 05 đối với bầu 

HĐQT, nhiều hơn 03 đối với bầu Ban kiểm soát); 

- Phiếu có tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông 

vượt quá tổng số đơn vị quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền (tức là 

cổ đông có phiếu bầu này đã biểu quyết vượt quá quyền biểu quyết của chính mình).  

Điều 5. Phương thức bầu cử  

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bằng hình 

thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu;  

- Mỗi cổ đông có Quyền biểu quyết bầu HĐQT/BKS được cụ thể hoá thành tổng 

số đơn vị quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm 

sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban 

Kiểm soát; Chi tiết như sau: 
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+ Quyền biểu quyết bầu 
HĐQT 

= 
Số cổ phần (sở hữu 
và được ủy quyền) 

có quyền biểu quyết 
x 05 

(đơn vị quyền 
biểu quyết) 

+ Quyền biểu quyết bầu 
BKS 

= 
Số cổ phần (sở hữu 
và được ủy quyền) 

có quyền biểu quyết 
x 03 

(đơn vị quyền 
biểu quyết) 

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số đơn vị quyền biểu quyết của mình cho một hoặc 

một số ứng cử viên.  

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

 Ban Kiểm phiếu 

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử 

và ứng cử vào HĐQT, BKS; 

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: 

+ Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử; 

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; 

+ Thu phiếu bầu và thực hiện kiểm phiếu; 

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. 

 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ 

đông;  

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc 

khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; 

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; 

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu 

công bố trước Đại hội.  

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, 

BKS 

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo 

Quy chế này. 

-  Nguyên tắc trúng cử : 

+ Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số 

cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 05 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên 

đối với BKS).  
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+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau 

mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở 

hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu/đại diện sở 

hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. 

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS, theo 

quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử 

viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên 

HĐQT và BKS theo yêu cầu thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội quyết 

định. 

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên 

bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ 

phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu 

quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu 

hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống (phiếu trắng); số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho 

từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;  

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội, sau đó chuyển 

cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội để ghi nhận, lưu hồ sơ Đại hội. 

Điêu 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại  

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và 

được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

Quy chế này gồm có 09 điều với 02 phụ lục kèm theo, được đọc công khai trước 

Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được biểu quyết thông qua./. 

                                                                            TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                        CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
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PHỤ LỤC 1 

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU 

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 05 

ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ 

phần có quyền biểu quyết. Khi đó Quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A để bầu 

BKS  được thể hiện bằng tổng số đơn vị quyền biểu quyết  là :  

10.000 (cổ phần)  x 03 (ứng viên cần chọn) = 30.000 (đơn vị quyền biểu quyết). 

Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện phương thức bầu dồn phiếu bằng cách lựa chọn 

một trong các trường hợp như sau :  

1. Dồn hết 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành 

viên BKS.  

2. Chia đều 30.000 đơn vị quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS 

(tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 đơn vị quyền biểu quyết của cổ đông 

Nguyễn Văn A).  

3. Dồn 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành 

viên BKS bằng cách chia nhỏ 30.000 đơn vị quyền biểu quyết và ghi cụ thể cho từng ứng 

cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể phân phối 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của 

mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số đơn 

vị quyền biểu quyết cho những ứng viên đó trên phiếu bầu của Nguyễn Văn A không được 

vượt quá 30.000 đơn vị quyền biểu quyết.  

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:  

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.  

- Tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng cử viên trên phiếu bầu của cổ 

đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 30.000 đơn vị quyền biểu quyết. 

- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A chọn để bỏ phiếu vượt quá 03 người. 

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.  

Việc bầu thành viên HĐQT cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên BKS 

vừa nêu trên./. 
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PHỤ LỤC 2 

QUY ƯỚC GHI SỐ BIỂU QUYẾT 

 

Xét thấy số cổ phần sở hữu cuả Công ty khá lớn và sau khi nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu thì phần lớn số cổ phần sở hữu của các cổ đông là số lẻ (không tròn trăm, tròn ngàn). 

Từ đó không ít cổ đông sẽ gặp khó khăn trong việc phân bố, ghi số lượng biểu quyết và 

kiểm tra sự hợp lệ của tổng số biểu quyết trên phiếu bầu. Bên cạnh đó, việc kiểm phiếu 

cũng sẽ vất vả không kém. 

Vì vậy, Đại hội thống nhất quy ước cách cổ đông ghi số biểu quyết trên phiếu 

bầu như sau : Nếu không muốn ghi theo cách ghi số tuyệt đối thông thường, cổ đông được 

quyền ghi số biểu quyết theo quy ước, cụ thể   

5x: là 5 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 5 = tổng số đơn vị quyền biểu quyết 

bầu HĐQT 

4x : là 4 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 4 

3x : là 3 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 3 = tổng số đơn vị quyền biểu quyết 

bầu BKS 

2x : là 2 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 2 

1x (hoặc x): là số cổ phần sở hữu = 1/5 tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu HĐQT 

= 1/3 tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu BKS 

Khi ghi phiếu bầu : 

- Bầu dồn phiếu cho 1 ứng viên: ghi toàn bộ số đơn vị biểu quyết theo số tuyệt đối 

(bình thường), hoặc ghi theo quy ước là: 5x (đối với bầu HĐQT), 3x (đối với bầu BKS). 

- Chia đều quyền biểu quyết cho 5 ứng cử viên chọn vào HĐQT, 3 ứng cử viên 

chọn vào BKS: tại dòng của mỗi ứng viên được chọn ghi số tuyệt đối là số cổ phần của 

mình, hoặc ghi theo quy ước là 1x (hoặc x). 

- Bầu dồn phiếu cho một vài ứng viên:  

Nếu chọn bầu dồn phiếu theo bội số của số cổ phần : ghi theo số tuyệt đối số đơn 

vị quyền biểu quyết dành cho ứng viên được chọn, hoặc ghi theo quy ước 1x (hoặc x), 2x, 

3x, … tại dòng của các ứng cử viên tương ứng.  

Nếu không chọn bầu dồn phiếu theo bội số của số cổ phần thì chí có 1 cách là ghi 

số tuyệt đối, không ghi được theo dạng 1x (hoặc x), 2x, 3x,… 

Khi ghi theo quy ước sẽ rất dễ kiểm tổng số đã bầu, tránh trường hợp cộng nhầm 

vượt quá tổng số cho phép dẫn đến phiếu bầu bị xem là bất hợp lệ./. 



 

COÂNG TY COÅ PHAÀN THUOÁC SAÙT TRUØNG VIEÄT NAM 

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2021 

PHIEÁU BIEÅU QUYEÁT 
-----  ----- 

TP Hoà Chí Minh, ngaøy 29 thaùng 04 naêm 2021 
 

Cổ đông/ đại diện cổ đông ký tên dưới đây (có Tên và MSKS đã được in ở mặt ngoài Phiếu biểu 
quyết này), biểu quyết các vấn đề được đưa ra xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021, như sau : 
 

TT NỘI DUNG 
ĐỒNG 

Ý 
KHÔNG  
ĐỒNG Ý 

KHÔNG 
CÓ 

Ý KIẾN 

1 
Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả SX-KD năm 2020 của 
HĐQT và Tổng Giám đốc; Phương hướng hoạt động năm 2021.    

2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.    

3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.    

4 Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.     

5 Thông qua Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2021.     

6 

Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, 
đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN, trong 
danh sách do Ban Kiểm soát đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên, kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty. 

   

7 
Thông qua nội dung Điều lệ Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh 
toàn văn Điều lệ và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 
29/04/2021. 

   

8 
Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao cho 
HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và 
ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 29/04/2021. 

   

9 
Thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 
Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn và ban hành với hiệu 
lực thi hành từ ngày 29/04/2021. 

   

10 
Thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công 
ty. Giao cho BKS hoàn chỉnh toàn văn Quy chế hoạt động của Ban 
kiểm soát và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 29/04/2021. 

   

11 Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS như tờ trình của HĐQT.    
         

                             (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 
 

Ghi chú : 
Xin đánh dấu (X) vào ô thích hợp. 



 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa kao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh 

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

        

Số: 01/NQ-TST-ĐHĐCĐ2021      
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
--------------------------------------------------- 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Việt Nam; 

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội 
đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông qua ngày 
29/04/2021; 

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về 
kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2021 với các nội dung chính như sau: 

Kết quả hoạt động năm 2020.  

                                                                                             Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu 
Báo cáo tài chính 

riêng 
Báo cáo tài chính 

hợp nhất 

Vốn Điều lệ    244.607.920.000 244.607.920.000 

Tổng doanh thu 503.695.709.800 529.249.203.675 

Lợi nhuận trước thuế 15.067.663.081 17.871.816.131 

Lợi nhuận sau thuế 12.004.151.801 14.416.075.466 

a. Phương hướng hoạt động năm 2021 

 Các chỉ tiêu chủ yếu: 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:  525 tỷ đồng 

 - Lợi nhuận trước thuế: không thấp hơn 15 tỷ đồng 

- Chia cổ tức:  không thấp hơn 4%/ vốn Điều lệ 

DỰ THẢO 
08/04/2021 



 

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty. 

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty 
về phương án phân chia lợi nhuận năm 2020. 

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

Điều 5: Thông  qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty 
về Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2021. 

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2021  của Ban Kiểm soát 
Công ty về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ tiêu 
chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN trong danh sách BKS đề 
nghị để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2021 của Công ty. 

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty 
về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.  

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty 
về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.  

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty 
về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.  

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công 
ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.  

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công 
ty về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. 

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

Điều 12:Thông qua nội dung về thay đổi thành viên HĐQT (nếu có). 

Điều 13:Thông qua nội dung về thay đổi thành viên BKS (nếu có). 

 



 

Điều 14. Điều khoản thi hành.         

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Thuốc 
sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/04/2021. 

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu 
quyết đồng ý là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./. 

 
                                                  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
                                                                                        CHỦ TỌA  

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

- Lưu VT, TK.HĐQT.                                           Bùi Thế Chuyên 
 

      


	1-BC01 BAO CAO THUC HIEN 2020-PHUONG HUONG 2021 -TGĐ
	2-BC03 BAO CAO HDQT DHCD 2020 31-03
	3-BC03-BKS_ DU THAO BAO CÁO TRINH DHDCD 2021_ 08.4.2021- ok
	4-TC01 CHUONG TRINH DAI HOI_2021_3.4.2021
	5-TC03 QUY CHE LAM VIEC CUA DAI HOI_2021_3.4.2021
	6-TC05 QUY CHE BAU CU_HDQT-BKS_3.4.2021
	7-BM05 Phieu Bieu quyet 2021
	8-DuThao_NghiQuyet DHDCD 2021 -31-03



