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THUMOI
THAM DII EAI HQI DONG CO DONG THI]'ONG NIEN NAM 2OIg

Kinh gtvi: Quy co ddng c6ng ty cd ph6n Lucrng thqc Thr;c phfim Safoco

HQi d6ng quin trf C6ng ty C6 phAn Luong thgc Thr,rc phAm Safoco trdn trong kinh mdi
Quy c6 d6ng tham dy Dai hQi d6ng cO d6ng thucrng niOn ndrn2019, th6ng tin cu ttr0ihu sau:

1. Thoi gian: Lfc 8 gio 00 phrit, ngity 12 th6ng 4 ndm2}lg
2. Eia tli6m: HQi truong Kh6ch san New world, so zo LaLai,eu0n 1, Tp HCM.

3. NQi dung D4i hQi:

- Brio crio kOt qui ho4t d6ng cria HEQT ndm20l8 vd phuong hu6ng ndm2019;
- Brio c6o tdi chinh t6mtitdd dugc ki6m todn ndm 20lg;
- 86o c6o k6t qud ho4t d6ng cria BKS ndm 2018 vd phuong hucrng tdm20l9;
- Trinh phuong an ph6n ptrOi tcri nhudn ndm 2018 vd kti hoach ph6n ptrOi tqi nhu6n n5m
2019;

- Trinh mric ti6n luong cria Chri tich HDQT chuy6n trirch,Trudng BKS chuyOn tr6ch, thir
lao cria HEQT, BKS vd Thu ky ndm2019;
- Trinh dO nghi chon Cdng ty Kitim to6n cho ndm2019;
- Trinh dc nghi trich ti6n tham gia c6ng tdc tir thiQn xd h6i ndm2019;
- BAu b6 sung Thdnh vi6n Hdi d6ng qu6n tri nhiQm ky IV (2ot}-2022).

,. 4: T!i".h phAn tham dg: T6t ci c6 d6ng so hftu c6 phiOu SAF tinh dtin ngdy ddng ky
cudi cung d6 thgc hiQn quy6n (ld ngdy lll3l20lg) d6u c.6 quy6" du hqp. Trudng tqp .6 dl6ng
khong tham dp c6 thc iry quyon cho nguoi khric bing Gi6y riyquy6n.

5. Dlt g kf tham dg Eai hQi: DC Dai hQi d6ng c6 ddng thuong niOn 2019 dugc t6 chric
chu d6o, r6t mong Quy c6 d6ng vui ldng d[ng ky tham du Oai hgi cho C6ng ty, thoi gian tri
ngiy 271312019 cl6n ngiy 0gl4l20lg. Vu1 tOng d[ng g; qua diQn thoai, buu dibn, fax, email.

6. Ban td chric Dai hQi
Dia chi: Phdng TO chric Hdnh chinh, sO tOZg Pham Vdn DOng, Phudng Linh T6y, eu6n

Thri Eric, Tp.HCM.
EiQn thoai : (Sa-28) 37245264 (gap LC Nguy6n Nhu Thdm/TrAn Thi Vfr HAng)Fax , : (8a-28) 37245263 Email: vuhangttv@,gmail.com
Lulr f: Khi dln tham dqrvui ldng mang theo Tha mdi hgp, CMND/Ti| ,dn ca6c c6ng ddn

hodc Giiiy uy quyin/HQ chi€u.

7. Cr[c tii liQu cria Dai hQi tlugc c6ng b6 tgi website http://safocofood.com
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CONG TY CP LUONG THU. C THUC PHAM SAFOCO
SO tOZq Pham VEn D6ng, Kp l, p.Linh iay, q.f:n,i Dric, Tp.HCM

SDT: (84-28) 37245264 - Fax: (84-28) 3724s263
Website : www. safocofood. com

THONG BAo
vG viQc bAu bd sung thirnh vi6n HQi tl6ng qurin tr! c6ng ty C6 phAn Luong

thqc Thrpc ph6m Safoco nhiQm ky IV (20 rc -'ZOZZ|

Kinh gL:ri: Qu! ca dong c6ng ty C6 phAn Lucrng thgc Thqc phim Safoco

- cdn cf Lupt doanh nghiQp so agtzol4lQH13 ngdy 16 th6ng 11 ndm 20t4;
- Cdn cri Di0u 16 t6 chric vd hopt ddng cria C6ng Ty C6 phAn Luong thuc ThUc phAm

Safoco;

- Cdn cri Nghi dinh s6 TL|2O|TAIE-CP ngiry 0610612017 cria Chinh phir hu6ng dftn v0
qu6n tri c6ng ty 6p dqng OOi vOi c6ng ty dpi chtng,

Cgng ty co phAn Lucrng thyc Thyc phAm Safoco xin tr6n trong Th6ng b6o d6n euy c6
d6ng vC vi6c dd cri, fng cri nh6n sU du kitin bAu b6 sung 01 thdnh vidn HDeT nhi6m kj, IV
(2018-2022) trong ky hqp Dai hOi d6ng c6 d6ng thuong ni0n ndm 2019 theo c6c chi tieinhu
sau:

1. 56 luqng_thirnh vi6n HDQT dU ki6n dugc bf,u bd sung: 01 thdnh vi6n.
2. Ti6u chuAn vh didu kiQn lhm thinh vi6n HEeT:
- C6 n[ng lyc hdnh vi ddn sg dAy dri, kh6ng thu6c d6i tuqng kh6ng duoc quan ly

doanh nghiQp theo quy dinh tai khoin 2 Ei0u 18 Luat Doanh nghiQp;
- C6 trinh d6 chuy0n m6n, kinh nghiQm trong quin ly, t6 chric sin xu6t, kinh doanh

cria c6ng ty.
- C6 sric kho6, c6 phAm ch6t d4o duc t6t, trung thqc, li6m khi6t.
- Thdnh vi6n HDQT khdng duoc d6ng thdi la thdnh vi6n HEQT t4i qu6 05 c6ng ty

kh6c.
- Thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri c6 th0 kh6ng ph6i ld c6 d6ng cria c6ng ty.

3. Di6u kiQn tlii cfr, ri'ng cfr thinh vi6n HDeT:
C6c c6 ddng.n6m git cd phAn phd thdng trong thoi h4n lien tr,rc it nfrdt sau 1OO;
thring c6 quy0n egp so quyon bi6u quy6t ac od .t .a. ri'ng viOn HEer.
C6 OOng hoflc nh6m cO d6ng nirn giD 5% ddn duoi .l0o/ot6ng s5 cd phAn c6 quy6n
bi€u quy€t dusc d0 cri mOt (1) fng vi6n; tir 10% d6n du6i gTow duic oc r,i i5i;;
h1i (2) ring vi6n; fi 30_% dtin du6i 40oh dugc d0 ct tOi da ba (3) ung vi6n; fi 4A%
d6n du6i 50% d,rq. d0 cu t5i oa bon (a) ring vicn; tt 50% Je" o"olo0%'duoc de
cri t6i da nim (5) ring vi6n.

4. Thirnh phAn hd so cld cir, ri'ng cfi':

o) HO srr di ca, ang c{r

Hd so d6 cri, ung cir nhdn su bAu b6 sung vdo thdnh vi6n HDQT cho C6ng ty g6m:

- Thu dA cu, ring cri thanh vi6n HDeT (theo m6u)
^;- So ydu ly lich do ring cri vi6n tu khai (theo m6u)



- Bin sao c6 cdng chring: CMND, h6 khAu thucrng trfi, ctrc bing c6p chring nh4n
trinh dQ vdn h6a vd trinh dQ chuyOn mdn cira ring cri vi6n

- Bi0n bin hqp nh6m (n6u ring cu vi6n duoc nh6m c6 d6ng d0 cri, theo m6u).

DO nghf quy CO ddng xem Quy ch6 bAu cri vh c5c bi6u m6u duoc c6ng bd tpi
website http ://www. safocofood.com

b) Thdi gian vd noi nhgn h6 so di ca/{rng cir;

- Thdi gian: C6 d6ng ho{c nh6m cO d6ng ph6i grii hd so tru6c 17 gio ngdy
3013t20t9"

- Noi nhfln: COng ty CP Lucrng thgc Thqc phAm Safoco - Phdng Td chric Hdnh
chinh, sO tOZq Ph4m Vdn Ddng, KP l, phuong Linh TAy, qufln Thri Dric, Tp.HCM.

Trdn trgng thdng b5o!
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DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco 
(Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019 tại số 76 Lê Lai - Quận I - Tp.HCM) 

 
Thời gian Nội dung 

 A.THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

08h00 - 08h30 Tiếp đón cổ đông, khách mời; kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát 
tài liệu. 

08h30 - 08h45 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. 
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 

Giới thiệu và thông qua:  
- Chương trình nghị sự của Đại hội.  
- Danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu/bầu cử. 
- Quy chế làm việc tại Đại hội. 

8h45 -10h45 

B. NỘI DUNG CHÍNH 

1. Phát biểu khai mạc Đại hội. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng 
năm 2019 

3. Báo cáo tóm tắt tài chính đã kiểm toán năm 2018.  

4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt 
động năm 2019.  

5. Trình Đại hội thông qua các tờ trình: 
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi 
nhuận năm 2019. 
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và đề nghị thù lao 
HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019. 
- Đề nghị chọn Công ty kiểm toán năm 2019. 
- Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2019. 

6. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội. 

7. Bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) 
  - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT 
  - Thông qua số lượng và Danh sách ứng cử viên.  
  -  Ban kiểm phiếu/bầu cử hướng dẫn, tiến hành bầu cử. 

10h45-11h05 C. NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾU BẦU 
CỬ 

11h05-11h30 D. THẢO LUẬN, TIẾP THU VÀ GIẢI ĐÁP Ý KIẾN 



Thời gian Nội dung 

11h30-11h40 
Đ. BAN KIỂM PHIẾU/BAN BẦU CỬ CÔNG BỐ KẾT QUẢ  
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. 
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 – 2022). 

11h40-11h50 

E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI 
1/- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội 2019. 
2/- Bế mạc Đại hội.  
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              CÔNG TY CỔ PHẦN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2019  
 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 
 

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ 
phần Lương thực Thực phẩm Safoco theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật 
Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông Quy chế làm 
việc tại Đại hội như sau: 

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 
1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải 

được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự 
Đại hội được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, 
mã số cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông.  

a) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung tại Đại hội như: Chương trình 
họp, Quy chế làm việc, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và 
bầu cử. 

b) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung 
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và 

Phương hướng năm 2019; 
- Báo cáo tóm tắt tài chính đã được kiểm toán; 
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và phương 

hướng hoạt động năm 2019; 
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 
- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2019; 
- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù 

lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Thư ký năm 2019; 
- Chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2019; 
- Trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2019. 

2. Cách biểu quyết 
a) Thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu 

quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn.  
b) Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách lựa chọn phương 

án (đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến) vào từng nội dung cần biểu quyết.  
II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 



 2 

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự 
đồng ý của Chủ tịch đoàn. 

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông lựa chọn hình thức phát biểu như sau: 
a) Cổ đông phát biểu trực tiếp trước Đại hội. 
b) Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “Phiếu Đăng ký phát biểu” và 

chuyển cho Chủ tịch đoàn.  
Chủ tịch đoàn xem xét, sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng 

thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút). 
III. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG 
1. Xuất trình CCCD/CMND/ Hộ chiếu (nếu có quốc tịch nước ngoài), Thư mời 

họp (hoặc giấy ủy quyền dự họp) tại bàn tiếp đón. 
2. Giữ trật tự trong giờ họp và không hút thuốc lá trong phòng họp.   
3. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý 

của Chủ tịch đoàn. 
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH  ĐOÀN 
1. Điều hành Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ 

tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 
2. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.  
3. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong 

chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội. 
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.  
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình Đại hội. 
V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ 
1. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển Chủ tịch đoàn.  
2. Ghi Biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội. 
3. Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội. 
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG 
1. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp. 
2. Báo cáo trước Đại hội về điều kiện tiến hành họp.  
VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN BẦU CỬ 
1. Hướng dẫn thể lệ bầu cử, phương thức bầu dồn phiếu. 
2. Tổ chức kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu Bầu cử. 
3. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và bầu cử của Cổ đông. 
4. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội theo từng nội dung. 
5. Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. 
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Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của 
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco. 

Kính trình Đại hội thông qua. 
Trân trọng cảm ơn! 

        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
    CHỦ TỊCH 

                           (Đã ký)  

                 Trần Hoàng Thao 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Số:      /BC-SAF/HĐQT 

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2019 

BÁO CÁO CỦA  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019 

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco xin trình 
bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và phương 
hướng năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: 
 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 
Kinh tế nước ta năm 2018, diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến 

phức tạp, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt. 
Kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa ổn định, chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương 
mại gia tăng. Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục khởi sắc với tăng trưởng GDP đạt 
mức cao nhất trong 11 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, ngành công nghiệp chế biến, 
chế tạo tiếp tục tăng cao, giữ vững vai trò là động lực tăng trưởng, môi trường kinh 
doanh đang ngày càng cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, nền kinh tế 
còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung ngày càng gia tăng, tạo áp lực lớn đến tỷ giá, lãi suất, tình hình biến 
đổi khí hậu, thiên tai, bão, lũ,... còn diễn biến hết sức phức tạp. 

Safoco là một trong những đơn vị sản xuất chế biến thực phẩm khô nên năm 
2018 ngoài những khó khăn chung, Công ty còn phải đối mặt với những khó khăn 
thách thức của thị trường trong và ngoài nước như: 

- Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng gay gắt trong quý II, sang 
quý III, IV ảnh hưởng mưa bão, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc và 
miền Trung, nên sản lượng bán ra tại các khu vực này có giảm do đặc thù sản phẩm 
Safoco phải qua công đoạn nấu chế biến. 

- Áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt giữa sản phẩm của 
Công ty với: các sản phẩm cùng chủng loại nhập khẩu từ nước ngoài về, sản phẩm 
của các công ty nước ngoài đầu tư nhà máy tại Việt Nam, sản phẩm hàng kém chất 
lượng, hàng nhái bán với giá rẻ và các sản phẩm nhãn hàng riêng đang được bày bán 
tại các siêu thị lớn. 

- Hiện nay, để đưa hàng vào các siêu thị lớn ngoài chi phí chiết khấu trên 
doanh thu rất cao và tăng theo từng năm, nhà cung cấp còn phải chịu hàng loạt các 
chi phí khác như: mở điểm bán mới, kỷ niệm ngày thành lập, khoán tỷ lệ hàng hư 
hỏng, kéo dài thời hạn thanh toán,... mục đích của các siêu thị này là tối đa hóa lợi 
nhuận và giảm bớt các thương hiệu của doanh nghiệp Việt vào siêu thị để ưu tiên cho 
các sản phẩm của nước ngoài. 

- Bên cạnh những cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nước ngoài, Công ty còn 
phải đối diện với sự cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn trong nước, họ có các chiến lược 
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như: đưa ra các chương trình khuyến mãi lớn, tăng chiết khấu, trả tiền trưng bày tại 
các chợ, cho nấu ăn thử,.... để giành thị phần. 

- Thị trường xuất khẩu cũng đang gặp khó khăn, do một số nước tăng cường 
các biện pháp bảo hộ, quy định tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe. 
Ngoài ra, do biến động tỷ giá đã ảnh hưởng đến một số nước nhập khẩu bằng đồng 
USD, trong đó có khách hàng của Safoco, vì vậy để giữ được sản lượng xuất khẩu 
Công ty phải giảm giá và chia sẻ khó khăn với các đối tác ở thị trường này mới giữ 
được khách hàng. 

Năm 2018 mặc dù tình hình thị trường có khó khăn như đã nêu trên nhưng 
HĐQT đã tập trung giám sát, chỉ đạo kịp thời, cùng với sự điều hành linh hoạt, năng 
động, nhạy bén, đồng thuận, nhất trí cao của Ban Tổng giám đốc, đã khai thác tốt thế 
mạnh của 4 nhóm sản phẩm (Mì, Nui, Bún, Bánh Tráng), cùng với sự đoàn kết của 
toàn thể người lao động trong công ty, đồng tâm hiệp lực thực hiện hoàn thành và 
vượt tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao và tăng trưởng 
cao so với năm 2017, cụ thể như: 

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
Tất cả các chỉ tiêu kinh doanh của công ty thực hiện trong năm 2018 đều vượt 

so với kế hoạch và tăng trưởng so cùng kỳ năm 2017. 
- Tổng sản lượng bán ra đạt 13.821 tấn sản phẩm, đạt 102,38 % kế hoạch 2018, 

tăng trưởng 8,86 % so với thực hiện năm 2017; 
- Tổng doanh thu đạt 1.016 tỷ đồng, đạt 106,97 % kế hoạch 2018, tăng trưởng 

8,77 % so với thực hiện năm 2017; 
- Lợi nhuận trước thuế đạt 50,588 tỷ đồng, đạt 120,45 % kế hoạch 2018, tăng 

trưởng 22,44 % so với thực hiện năm 2017. 

 b) Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực 
  - Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ chế độ, chính sách về bảo hiểm, tiền 

lương, tiền thưởng và các phúc lợi theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động 
tập thể của Công ty;  

- Công ty luôn đảm bảo thu nhập cho người lao động (NLĐ) được ổn định, 
tăng trưởng hàng năm, đánh giá NLĐ theo năng suất và hiệu quả công việc, đem lại 
cơ hội công bằng cho tất cả NLĐ, tạo điều kiện để NLĐ phát huy năng lực tối đa; 

- Chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực, có giải pháp đãi ngộ và thu 
hút lao động có trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao giúp cho công tác quản lý và kế 
hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa đạt hiệu quả.  

 c) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản 
Trong năm 2018, Công ty thực hiện công tác đầu tư Mua sắm – XDCB với 

tổng giá trị 20.931 triệu đồng, trong đó: 

- Hoàn thành 16 hạng mục đầu tư Mua sắm    : 12.230 triệu đồng 

- Hoàn thành 09 hạng mục đầu tư XDCB   :   7.288 triệu đồng 
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- Thực hiện dở dang 01 hạng mục đầu tư Mua sắm  :   1.413 triệu đồng 
(Lò hơi 8 tấn), dự kiến hoàn thành trong tháng 01/2019 
Các hạng mục đầu tư đều được thực hiện đúng theo quy định của nhà nước,  

Công ty luôn giám sát chặt chẽ, so sánh giá với thị trường, tiết kiệm chi phí, cho nên 
giá trị hoàn thành của từng công trình đều thấp hơn giá trị được duyệt. 

d) Công tác Bảo vệ môi trường 
Là doanh nghiệp sản xuất, Công ty luôn nhận thức rằng hoạt động sản xuất chế 

biến của Công ty sẽ có những tác động đến môi trường xung quanh. Do vậy, Công ty 
đã:  

- Tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về môi trường; 
- Thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường; 
- Đầu tư nâng cao thiết bị xử lý (nước thải, khí thải) đảm bảo đạt chuẩn quy 

định trước khi thải ra môi trường, vận dụng nhiều biện pháp để thu gom phân loại và 
xử lý đối với chất thải rắn (thông thường và nguy hại). 

- Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở NLĐ có ý thức tiết kiệm điện - nước 
khi sử dụng, chung tay xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và không 
khói thuốc. 

Năm 2018 Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường, 
được đánh giá tốt qua các cuộc kiểm tra định kỳ của các cơ quan chức năng, được sự 
ủng hộ của cộng đồng dân cư khu vực xung quanh nhà máy.  

đ) Hoạt động xã hội từ thiện 
Công ty luôn xác định phát triển kinh doanh phải gắn kết trách nhiệm đối với 

cộng đồng xã hội, đây cũng chính văn hóa của Công ty. Do đó, phong trào đền ơn 
đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện được Công ty duy trì phát động hàng năm và 
được Cổ đông, toàn thể CB.CNV.LĐ hưởng ứng tham gia bằng những việc làm cụ 
thể như:  

- Xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa, 02 căn nhà tình thương cho gia đình chính 
sách gặp khó khăn, hộ nghèo của các xã thuộc tỉnh Long An, Bến Tre. 

- Đến thăm và tặng quà cùng các sản phẩm Safoco cho các gia đình chính sách 
gặp khó khăn nhân ngày Thương binh liệt sỹ;  

- Tài trợ chương trình “Những trái tim đồng cảm”; Đóng góp ủng hộ làm 
đường nông thôn của huyện Củ Chi. 

Tổng số tiền hoạt động xã hội từ thiện trong năm 2018 là 1.203 triệu đồng 
(trong đó: từ quỹ Cổ đông là 450 triệu đồng, Công ty là 639 triệu đồng, Người lao 
động đóng góp 114 triệu đồng). 

e) Các giải thưởng nhận được trong năm 2018 
- 13 năm nhận được Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. 
- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam công nhận là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì 

Người lao động”. 
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- Chủ tịch UBND phường Linh Tây tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong 
thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018. 

- 15 năm liên tục được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất 
lượng cao. 

- Năm 2018, sản phẩm Safoco còn được cấp chứng nhận Hàng Việt Nam chất 
lượng cao – Chuẩn hội nhập. 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công nhận: Top 30 doanh nghiệp công bố 
thông tin minh bạch nhất sàn chứng khoán; Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài 
chính tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018,.. 

Và một số giải thưởng khác như: Top 10 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 
2018; Sản phẩm vàng - Dịch vụ vàng Việt Nam; Top 100 thương hiệu uy tín tin dùng 
ASEAN,.. 
 2. Đánh giá tình hình hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2018 

HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ 
công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.  

Năm 2018, HĐQT đã thực hiện 04 phiên họp thường kỳ và 02 phiên họp bằng 
văn bản để xem xét, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, với sự mở rộng tham 
gia dự họp của các thành viên Ban kiểm soát (BKS). Trong năm, HĐQT thường 
xuyên giám sát hoạt động SXKD của Công ty và công tác điều hành của Ban Tổng 
giám đốc. Đồng thời, HĐQT lắng nghe ý kiến đóng góp của BKS về hoạt động điều 
hành để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra.  

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành được 
thêm phần thuận lợi vì có Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên thường xuyên tham dự 
các cuộc họp, hội nghị của Công ty. Qua đó có cơ sở đánh giá công tác điều hành 
của Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các quy định nhà nước, Điều lệ Công ty 
và Nghị quyết của HĐQT đối với công tác điều hành sản xuất kinh doanh. 

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, 
thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công 
ty với tinh thần trách nhiệm cao, giúp cho Ban Tổng giám đốc quản trị rất tốt từ khâu 
sản xuất đến khâu tiêu thụ; nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ, thiết kế chế tạo 
máy móc thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất, gắn liền với xây dựng cải tạo nâng cấp 
nhà xưởng, củng cố bộ máy tổ chức nhân sự, tăng cường đội ngũ cán bộ có năng 
lực,… tạo tiền đề cho công ty phát triển bền vững. 
 Nhìn chung, trong bối cảnh năm 2018 đầy khó khăn thách thức, HĐQT công ty 
đã tập trung giám sát, chỉ đạo và đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông 2018, duy trì ổn định mọi mặt hoạt động của công ty. 
 Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt 
động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo 
phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT. 
  Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018 là 
360.000.000 đồng, trong đó: 
  - Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương nên không có thù lao. 
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  - Các thành viên HĐQT thù lao là  7.500.000 đồng/người/tháng. 
 3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT 

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hằng quý và bất thường với 
tổng số 06 cuộc họp (04 cuộc họp HĐQT thường kỳ tập trung, 02 cuộc họp HĐQT để 
để ban hành Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) để quản lý, chỉ đạo 
các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến 
lược phát triển của Safoco. 

Các chỉ đạo, chiến lược, quyết sách của HĐQT đều được ban hành bằng Nghị 
quyết và Quyết định để Tổng giám đốc triển khai thực hiện. 

Nội dung các Nghị quyết và Quyết định đã được thể hiện trên Báo cáo quản trị 
Công ty năm 2018 và đã được công bố thông tin theo quy định. 
 4. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc 

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động 
SXKD, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của công ty, thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để đảm bảo 
mang lại lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và Cổ đông của công ty. 

Năm 2018, mặc dù tình hình cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt nhưng kết 
quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch và tăng trưởng cao 
so với cùng kỳ năm 2017. Để có được kết quả SXKD thuyết phục là sự tận tâm đầy 
nhiệt huyết, cùng với năng lực, kinh nghiệm, nhạy bén trong quản lý điều hành của 
Ban Tổng giám đốc, đã bám sát chủ trương của HĐQT, triển khai thực hiện quyết liệt 
nhưng cẩn trọng chắc chắn, để Công ty tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội 
đồng cổ đông giao. Trọng tâm là những công việc: 

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2018 đã phê duyệt.  

-  Sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Thực 
hiện tốt công tác quản lý tiền hàng, đảm bảo khả năng thanh toán nợ phải trả. 

- Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới máy móc thiết bị, khai thác tối đa 
công suất nhà máy, ổn định sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường; 

- Điều hành sản xuất và quản lý theo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 
HACCP, chất lượng sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ từ 
nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh 
thực phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn tốt nhất trước khi đưa ra thị trường; 

- Xây dựng được hệ thống phân phối sản phẩm trên toàn quốc với hơn 2.500 
điểm bán hàng thông qua các đại lý, hệ thống siêu thị, Coop Food, nhà hàng, cửa 
hàng tiện ích,… thị trường xuất khẩu của Safoco cũng đã thâm nhập được vào những 
thị trường khó tính, đòi hỏi chất lượng cao như: Mỹ, Anh, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản,.. 

- Thực hiện đúng quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội đảm bảo công bố thông tin chính xác, công khai, minh 
bạch;  

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước; 
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- Đảm bảo việc làm cho 100% người lao động với mức thu nhập bình quân 
14,473 triệu đồng/người/tháng tăng hơn 6,6% so với năm 2017. Các chế độ và quyền 
lợi cho người lao động trong Công ty được thực hiện đúng Luật lao động và Hợp 
đồng lao động. 

- Ban Tổng giám đốc đã quản lý được những rủi ro và chi phí trong hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp, linh hoạt trong kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm của công ty ngày càng 
phát triển bền vững. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH 2019 
Năm 2019 dự báo kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, hoạt 

động thương mại phức tạp hơn với các yếu tố khó lường bởi chủ nghĩa bảo hộ ở 
nhiều nước, đặc biệt là căng thẳng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Ở trong 
nước, bên cạnh các điều kiện thuận lợi từ kết quả nổi bật trong năm 2018 về ổn định 
vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện, đẩy mạnh hội 
nhập, hợp tác kinh tế quốc tế,…. kinh tế trong nước năm 2019 dự báo vẫn đối mặt với 
nhiều thách thức như: trình độ công nghệ thấp, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của 
nền kinh tế chưa thực sự đột phá; đây cũng là năm Việt Nam phải thực hiện đầy đủ 
các cam kết quốc tế đã ký, nhất là cam kết về mở cửa thị trường, cắt giảm thuế; biến 
đổi khí hậu, thiên tai, bão, lũ luôn là thách thức tiềm ẩn, tác động tiêu cực đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. 

Ngoài ra năm 2019, Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (như CPTPP, FTA với EU…) các doanh nghiệp Việt Nam cũng đối mặt với 
không ít khó khăn thách thức như: áp lực cạnh tranh rất lớn với sản phẩm nhập khẩu 
từ nước ngoài trên chính thị trường nội địa, sản phẩm xuất khẩu phải đáp ứng các rào 
cản kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn khắt khe của các nước nhập khẩu,... 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng El Nino có khả năng 
quay trở lại nên dự báo thời tiết sẽ diễn biến bất thường ảnh hưởng đến sản xuất trong 
nước, do đó giá một số nguyên liệu chính có thể sẽ biến động tăng tác động đến khả 
năng duy trì tỷ suất lợi nhuận. 

Mặc dù tình hình kinh tế trong nước tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng 
đặt ra không ít khó khăn, thách thức trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khi Việt 
Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, để giữ vững sự phát triển 
của Công ty, đòi hỏi HĐQT cùng Ban điều hành phải tập trung trí tuệ xây dựng các 
giải pháp kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 mà 
HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua như sau: 

1. Các chỉ tiêu cơ bản: 
-  Sản lượng bán ra   : 14.100 tấn sản phẩm  
-  Tổng Doanh thu   : 1.035 tỷ đồng 
-  Lợi nhuận trước thuế  : 57 tỷ đồng 
-  Dự kiến mức chia cổ tức : 30 %/CP 
2. Các giải pháp thực hiện: 
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 - Luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, kiểm tra chặt chẽ nguyên phụ liệu 
đầu vào, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã bao 
bì,… cam kết sản xuất và cung cấp ra thị trường sản phẩm có chất lượng cao, an toàn 
VSTP, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng pháp 
luật quy định và đáp ứng được yêu cầu của thị trường. 
  - Khai thác, vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất một cách hiệu quả, kiểm 
soát tiêu hao chi phí nguyên liệu, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tăng thu hồi thành 
phẩm, giảm giá thành, nâng sức cạnh tranh.  
  - Giữ vững khách hàng truyền thống, tiếp tục mở rộng thị trường nội địa và 
xuất khẩu, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối, đẩy 
mạnh hơn nữa các hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường, 
quảng bá thương hiệu, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, 
hiệu quả.  
  - Tăng cường tiếp xúc thương mại với các đối tác nước ngoài thông qua các 
Hội chợ thương mại quốc tế để tìm thêm khách hàng mới và quảng bá thương hiệu, 
đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Safoco ra thị trường nước ngoài. 
  - Đối với các loại hình kinh doanh khác như: ăn uống, mua bán vật liệu xây 
dựng, hàng công nghệ phẩm,… cải tiến phương pháp kinh doanh, mua hàng tận gốc, 
bán ra giá rẻ và khai thác thêm khách hàng, quay nhanh vòng vốn, tối đa hóa lợi 
nhuận. 
  - Tiếp tục kiểm soát vốn chặt chẽ, đối chiếu và thu hồi công nợ đúng quy định 
trong các hợp đồng đã ký; chủ động sắp xếp các nguồn vốn phục vụ kịp thời hoạt 
động sản xuất kinh doanh.  
  - Giám sát chặt chẽ việc thực hành tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD 
nhằm góp phần giảm giá thành, mang lại hiệu quả chung cho Công ty. 

- Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đúng thời gian quy định, công 
khai minh bạch để giúp các nhà đầu tư nắm bắt được các thông tin chính xác. 

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng tay nghề phù hợp với 
mục tiêu phát triển Công ty theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nâng cao 
năng suất lao động. 
  - Quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. 
Nghiên cứu, đề xuất các chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ và thu hút lao động. 
  Với sự thuận lợi của Công ty về: năng lực sản xuất, vị thế sức mạnh thương 
hiệu, chính sách bán hàng và hệ thống phân phối, năng lực của đội ngũ lãnh đạo cùng 
sự đoàn kết làm việc nhiệt tình của toàn thể người lao động trong Công ty, HĐQT tin 
rằng hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 sẽ tiếp tục đạt được những thành công 
hơn năm 2018 và những năm tiếp theo. 

       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
                             CHỦ TỊCH 
                            (Đã ký) 

         Trần Hoàng Thao 
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Kinh grii: Quf CO il6ng, HQi tldng Quin trivh Ban Tdng Gi6m tliSc

C6ng ty C6 pnin Luorrg thqc thg'c phim Safoco

Chirng t6i aa n6m to6n 86o c6o tdi chinh kdm theo cira COng ty C6 phAn Luong thqc thqc phAm Safoco dugc lQp

ngdy 12 th6ng 0l nbm2019,tir trang 05 d6n trang 31, bao gdm: B6ng cdn d6i kC to6n tqi ngdy ngdy 31 thang12
n[m 2018, 86o c6o k6t qud ho4t dQng kinh doanh, 86o c6o luu chuy6n ti€n t0 cho n6m tdi chinh k6t thfic cilng

ngdy vd Thuy6t minh b6o c6o tdi chinh.

Trrich nhiQm cria Ban T6ng Gi6m tliic

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty chlu tr6ch nhiQm vd viQc lQp vd trinh bdy trung thuc vd hqp l! 86o c6o tdi chinh c0a

COng ty theo ChuAn mgc kti torin, Ch€ d0 k6 toan doanh nghiOp ViCt Nam vd c6c quy dlnh ph6p lf c6 1i6n quan

d6n viQc lQp vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh vd chiu tr6ch nhiQm ve n6m so6t n6i bQ md Ban TOng Gi6m d6c x6c

dinh ld cAn thit5t O6 Oam b6o cho viQc l4p vd trinh bdy 86o ciio tdi chfnh kh0ng c6 sai s6t trong y6u do gian lQn

ho4c nhdm l5n.

Tr6ch nhiQm cria Ki6m to6n vi0n

Tr6ch nhiQm cria chfng t6i ld dua ra y ki6n vil 86o crio tdi chinh dqa tr6n k6t qud cira cu$c ki6m to6n. Chring t6i dd

ti6n hanh ki6m torin theo c6c ChuAn mgc kiilm toiin ViCt Nam. Cric chuAn muc ndy yOu cAu chring tOi fudn thri

chuAn mpc vd cric quy dinh vO d4o drtc nghO nghiQp, lap ki5 hoach vd thpc hiQn cuQc ki6m to6n dC dAt dugc sp d6m

b6o hqp lf vd viQc liQu 86o c6o tdi chinh cria C6ng ty c6 cdn sai s6t tlgng yi5u hay khOng.

COng vi6c ki6m toan bao g6m thpc hiQn c6c thir tgc nhdm thu thQp cric bdng chting kiOm to6n vA c6c s6 liQu vd

thuytit minh tr0n 86o c6o tdi chinh. C6c thri tuc kiOm to6n dugc lga chgn dga tr€n x6t do6n cira ki6m to6n vi6n,

bao g6m d6nh gi6 rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong B6o ciio tdi chinh do gian ldn hoSc nhAm 15n. Khi thyc hiQn

ffi.';; #;o?:"';;;, ,ii,i;' ;;HH ;: ffi;ffio;ffi; ffi;; ffi;ffiil;Ei;; ;; ffi .'V)
bdy 86o c6o tdi chinh trung thgc, hqp lj nhAm thi6t k6 c6c thri tpc ki6m toiin phir hqp v6i tinh hinh thgc t€, tuy :il1 

I f I

nhi6n khOng nhAm mgc dich dua ra y ki6n ve niqu qud cria ki6m so6t ndi bQ cira C0ng ty. COng viQc ki6m toiin t ti.U f * l)
cflng bao g6m d6nh gi6 tinh thich hqp cira ciic chinh s6ch ki5 torin dugc 6p dpng vd tinh ho. p ly cua cdc udc tinh k6 ,/-'//
to6n cia Ban T6ng Gi6m d6c cflng nhu d6nh giri viQc trinh bdy t6ng th6 86o c6o tdi chinh. g

Chring t6i tin tu0ng rAng c6c bing chfng kiOm torin md chfng tOi di thu thQp dugc la dAy d0 vd thich hqp ldm co

so cho y kitln ki6m to6n cria chring t6i.

Y ki5n cria Ki6m to6n viGn

Theo ! ki6n cria chring t6i, 86o c6o tdi chinh d6 ph6n 6nh trung thpc vd ho. p ly tr6n c6c khia c4nh trgng yiiu tinh

hinh tdi chinh cria Cdng ty C6 phan Lu<rng thqc thgc ph6m Safoco tpi ngdy 3 I th6ng 12 n6m 201 8, cfrng nhu ktit
qu6 ho4t dQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuytin ti€n tQ cho ndrn tdi chinh k6t thric cing ngdy, phD hqp vdi
Chu6n muc k6 toAn, Ch6 dO ktl torin doanh nghiQp ViCt Nam vd c6c quy dlnh ph6p ly c6 lien quan dtin viQc lpp vd

Ki6m toiin vi6n

Gi6y chfng nhQn ddng kj hdnh nghA kiOm to6n

36 2202-2018-002-r
Tp. HA Chi Minh, ngay l5 thdng 0t ndm 20t9

c6o tdi chinh.

ty TNHH Hing Ki6m toin AASC

chrlng nhQn ddng kf hanh ngh€ ki6m to6n

36 2434-2018-002-l
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CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      THỰC PHẨM SAFOCO     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:   02/2019/SAF-BKS                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 3 năm 2019 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

 
Kính thưa đại hội! 
Thưa toàn thể quý vị cổ đông! 
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco và các quy định có liên quan đến 
hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS), các kiểm soát viên đã họp và nhất trí thông qua 
Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019, như sau: 

I./ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
1)Về vổ chức các cuộc họp, làm việc 
-Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy 

đủ của các thành viên để đánh giá kết quả công việc đã thực hiện trong quý, tham 
khảo ý kiến của Hội đồng quản trị (HĐQT) trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến 
nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

-  Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội 
đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình 
hình đầu tư; tham gia thảo luận tại các cuộc họp, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng 
quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của 
mình. 

- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 là 172,5 triệu đồng (02 thành 
viên Ban kiểm soát thù lao là 6.500.000 đ/tháng, chưa bao gồm tiền lương Trưởng 
BKS). 

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2018: tuân thủ theo quy định của nhà 
nước và quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

2) Các công tác đã thực hiện năm 2018 
- Ban kiểm soát chúng tôi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản 

trị; tham gia đầy đủ các buổi kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến biểu quyết của 
các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua các Tờ trình của Ban điều 
hành và thực hiện các công việc theo các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 
165 Luật doanh nghiệp, cụ thể sau:  

+ Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất 
kinh doanh, đầu tư XDCB của Công ty. 

+ Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, 
điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp. 
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+ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình 
hình tài chính; Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018, Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ 
của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. 

+ Thẩm định, kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính các quý 
trong năm 2018,báo cáo soát xét sáu tháng đầu năm 2018, báo cáo kết thúc niên độ 
kế toán năm 2018, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả 
năng bảo toàn và phát triển vốn.  

+ Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc 
lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty. Thảo luận với kiểm toán viên 
Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt 
đầu việc kiểm toán; …. 

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện bằng phương thức giám 
sát trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, do đặc 
thù của Safoco nên Ban Kiểm soát tập trung việc giám sát trước và giám sát trong 
nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro về tài chính, hạn chế trong quản lý tài chính của 
doanh nghiệp và có cảnh báo, giải pháp xử lý trực tiếp với trong việc quản lý và điều 
hành công ty. 

II. BÁO CÁO GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ NHẬN XÉT CỦA BAN 
KIỂM SOÁT 

1. Công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám 
đốc công ty 

Ban Kiểm soát đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội 
đồng quản trị và Tổng Giám đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc. Cụ 
thể như sau: 

a) Hoat động của Hội đồng quản trị  
- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất 

thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định pháp 
luật. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định 
pháp luật và công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
của công ty trong năm. 

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến 
hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các 
Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù 
hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.  

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề 
quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty giúp cho Ban Tổng giám đốc quản trị 
rất tốt từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ;  

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định đối với Ủy ban chứng khoán 
nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

b) Hoat động của Ban Tổng giám đốc 
- Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và các Quyết định của HĐQT kịp thời trong hoạt động SXKD của Công ty 
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- Ban Tổng giám đốc đã chủ động nắm bắt được thời cơ, có nhiều linh hoạt và 
sáng tạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt trong sản xuất kinh doanh để đạt được lợi nhuận 
cao nhất. Nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới và đại tu máy móc thiết bị đúng theo quy 
định, nhanh chóng và tiết kiệm. 

- Quản lý được những rủi ro và chi phí trong hoạt động kinh doanh của Công 
ty. Linh hoạt trong kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm, 
xây dựng thương hiệu sản phẩm của Công ty theo cách bền vững. 

- Sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Thực 
hiện tốt công tác quản lý tiền hàng đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ phả trả. 

- Đảm bảo sự ổn định trong SXKD, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước và 
các chế độ chính sách cho người lao động.  

- Rà soát, bổ sung và sửa đổi các quy định nội bộ phù hợp với các quy định của 
Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình HĐQT phê chuẩn và ban hành để tổ chức thực 
hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. 

- Phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc điều hành các hoạt động của 
Công ty theo từng lĩnh vực. 

- Công tác công bố thông tin đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời. 
c) Nhận xét của Ban kiểm soát 
- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. 

- 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. 

2. Về thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát 
a) Ban kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ 

ràng và đáng tin cậy, các số liệu kế toán được phản ánh trung thực tình hình tài chính, 
Ban kiểm soát chưa thấy vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các phương diện trọng yếu 
có thể ảnh hưởng đến tính trung thực hợp lý của Báo cáo tài chính. 

Các báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2018 được lập 
đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam 
hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài 
chính, được Công ty kiểm toán chấp thuận toàn bộ, không có ý kiến ngoại trừ hay 
khuyến cáo. 

b) Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lương thực Thực 
phẩm Safoco tại ngày 31/12/2018. 

Chỉ tiêu 31/12/2018 01/01/2018 
A. Tài sản và Nguồn vốn     
I- Tài sản ngắn hạn 152.899.032.578  131.122.471.968 
1.Tiền và các khoản tương đương tiền  11.835.327.315  54.441.380.433 
2.Đầu tư tài chính ngắn hạn 27.502.150.000 4.002.150.000 
3.Các khoản phải thu ngắn hạn 38.771.513.896 23.574.276.140 
4. Hàng tồn kho 74.583.402.367 48.870.963.395 
5.Tài sản ngắn hạn khác 206.639.000 233.702.000 
II- Tài sản dài hạn  45.208.461.165  35.227.442.333 
1. Các khoản phải thu dài hạn 134.000.000  39.000.000 
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Chỉ tiêu 31/12/2018 01/01/2018 
2. Tài sản cố định 45.074.461.165  34.899.636.450 
    Cộng Tài sản  198.107.493.743  166.349.914.301 
I- Nợ phải trả  71.353.606.293  49.986.154.717 
1. Nợ ngắn hạn  71.353.606.293  49.986.154.717 
2. Nợ dài hạn   
II- Vốn chủ sở hữu  126.753.887.450  116.363.759.584 
1. Vốn góp của chủ sở hữu  79.181.540.000  79.181.540.000 
2. Quỹ đầu tư phát triển  7.115.993.699  3.826.444.119 
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 40.456.353.751  33.355.775.465 
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 
trước  190.580.408  460.279.660 
-LNST chưa phân phối kỳ này 40.265.773.343  32.895.495.805 
    Cộng Nguồn vốn 198.107.493.743  166.349.914.301  
B. Kết quả kinh doanh  Năm 2018  Năm 2017 
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 1.011.282.622.378  

 
931.036.349.325  

- Doanh thu hoạt động tài chính & thu nhập 
khác 4.921.836.400 3.263.848.911 
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50.587.717.131 41.315.861.896 
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 40.265.773.343 32.895.495.805 
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu  5.085 3.589 

c) Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Số tt Các chỉ tiêu ĐVT  Năm 2018 Năm 2017 

1 Khả năng thanh toán       

  
  

- Hệ số thanh toán ngắn hạn  
    (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) Lần 2.15 2,62 

- Hệ số thanh toán nhanh   
  (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) Lần 1,09 1,64 

2 Cơ cấu vốn     
  
  

- Nợ phải trả/Tổng tài sản % 35,97 30,04 
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 56,18 42,95 

3 Năng lực hoạt động    

 

- Vòng quay hàng tồn kho  
   (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ) Vòng 14 12 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 5,1 5,5 
4 Khả năng sinh lời     

  
  
  

  

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu 
thuần % 3,98 3,53 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu % 31,76 28,26 
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản % 20,33 19,77 
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần % 4,9 4,29 



5 
 

 
- Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2018: 
+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) tại ngày 

31/12/2018:  2,15lần >1, công ty đảm bảo khả năng thanh toán tốt.   
+ Số vòng quay phải thu ở khách hàng 32 (Doanh thu/Phải thu ở khách hàng 

BQ): 
+ Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 0,56 (Tổng nợ phải trả/Tổng vốn chủ sở hữu):  

(thời điểm 01/01/2018: 0,43). 
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu :  5,00 % 
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ: 63,88 % 
Theo chúng tôi những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả họat động sản xuất kinh doanh 

của Công ty năm 2018 hoạt động hiệu quả cao, xu hướng tốt (đặc biệt ở các chỉ số lợi 
nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu, tổng nợ/ tổng tài sản, khả năng thanh toán hiện hành, 
vòng quay hàng tồn kho…). 

3.  Đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018: 
a) Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 01/SAF/NQ-

ĐHCĐ ngày 06/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Chỉ tiêu ĐVT 

Kế 
hoạch 
năm 
2018 

Thực hiện  
năm 2018 

Thực hiện 
năm 2017 

Tỷ lệ so 
KH 
năm 
(%) 

Tỷ lệ 
so 

cùng 
kỳ (%) 

Tổng doanh thu Tr.đ 950.000 1.016.204 934.300 106,84 108,64 
Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ Tr.đ 950.000 1.011.283 931.036 106,45 108,62 

Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 42.000 50.588 41.316 120,45 122,44 
Tỷ suất lãi gộp/ doanh 
thu thuần %   13,05 11,70   111,59 

Chi phí bán hàng/ 
doanh thu thuần %   6,46 5,78   111,78 

Chi phí quản lý/ doanh 
thu thuần %   2,05 1,80   113,58 

Lợi nhuận trước thuế/ 
Tổng doanh thu % 4,42 4,98 4,42 112,73 112,71 

Trong đó: hiệu quả kinh doanh theo ngành: 
- Mặt hàng sản xuất chế biến chính :     42.681 triệu đồng chiếm 84,5 % tổng LN 
- Mặt hàng bách hóa & DV              :        3.314 triệu đồng chiếm 6,5 % tổng LN 
- Hoạt động tài chính ,khác               :         4.593 triệu đồng chiếm 9 % tổng LN 
Trong năm 2018, Tổng giá trị sản lượng bán ra là 1.015 tỷ đồng đạt 106,8% so 

với kế hoạch của cả năm, bằng 108,6% so với thực hiện của năm 2017. Sản lượng và 
doanh thu vượt mức so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 
122,4% so với kế hoạch nghị quyết. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, 
bảo toàn vốn và mang lại lợi ích hợp pháp tối đa cho cổ đông. 



6 
 

- Tổng chi phí thực hiện năm 2018 là 965,617 tỷ đồng, tăng 8,13% so với cùng 
kỳ năm 2017. 

-  Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 120,45% kế hoạch cả năm, tăng 
22,44% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017. 

b) Về doanh thu, thu nhập khác (bao gồm hoạt động tài chính) 
-  Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ là:  3.727 triệu đồng, trong đó: lãi tiền 

gửi ngân hàng: 3.259 triệu đồng, Chênh lệch tỷ giá: 468 triệu đồng. 
- Thu nhập khác trong kỳ là:  1.195 triệu đồng, trong đó cho thuê kios, kho là  

615 triệu đồng, phế vụn trong sản xuất: 203 triệu đồng, thừa theo kiểm kê: 263 triệu 
đồng, thanh lý tài sản: 98 triệu đồng, khách hàng trả thừa: 9 triệu đồng, Hồ sơ đấu 
thầu: 7 triệu đồng. 

c) Về chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 
- Chi phí tài chính (Lỗ chênh lệch tỷ giá) phát sinh trong kỳ: 122 triệu đồng. 
- Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:   65.300 triệu đồng. 
- Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:  20.726 triệu đồng. 
- Về chi phí khác phát sinh phát sinh trong kỳ:  208 triệu đồng, gồm: Hao hụt 

nguyên phụ liệu theo định mức:  202 triệu đồng và tiền nộp phạt vi phạm hành chính 
về hóa đơn:    5 triệu đồng (do hóa đơn đầu vào vận chuyển bị thất lạc liên 2 hóa đơn 
GTGT và Công ty chủ động khai báo để hoàn tất thủ tục theo quy định), chi phí hồ sơ 
đấu thầu là 1 triệu đồng. 

d)  Các khoản mục khác: 
- Tổng giá trị khấu hao TSCĐ năm 2018 là: 9.551 triệu đồng. 
- Về quỹ tiền lương: Trong năm 2018, Công ty tạm trích quỹ lương theo nhân 

công và sản lượng sản xuất thực tế là 118 tỷ đồng. 
e) Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 
Tổng thuế phải nộp phát sinh năm 2018 là 33.309 triệu đồng (chủ yếu: Thuế 

Giá trị gia tăng: 15.264 triệu đồng và Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 10.456 triệu 
đồng, tiền thuê đất: 5.058 triệu đồng), số thuế còn phải nộp đến ngày 31/12/2018 là: 
4.764 triệu đồng. 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch 
tạm thời phải chịu thuế là: 134.586.600đ 

4.  Hoạt động đầu tư vốn, tài sản và quản lý tài sản 
a) Tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2018 và lũy kế đến 31/12/2018. 
- Theo kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 với tổng mức đầu tư là 27.246 triệu 

đồng, gồm 25 hạng mục đầu tư XDCB (trong đó: 16 hạng mục mua sắm, 09 hạng mục 
đầu tư XDCB). 

- Trong năm 2018, giá trị khối lượng thực hiện trong năm 2018 là 19.560 triệu 
đồng, trong đó: Giá trị hoàn thành/quyết toán 19.518 (đã thanh toán),  Giá trị dở dang 
42 triệu đồng (số vốn đã tạm ứng 42 triệu đồng), nguồn vốn đầu tư XDCB chủ yếu là 
vốn tự có (không có vốn vay ngân hàng). Các hạng mục thực hiện được là 25 hạng 
mục đầu tư XDCB (trong đó:16 hạng mục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, 09 hạng 
mục đầu tư XDCB) 

- Đánh giá công tác đầu tư năm 2018: công ty đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch 
đầu tư phù hợp với diễn biến của thị trường, theo điều chỉnh kế hoạch sản xuất và khả 
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năng triển khai và tình hình thực tế của Công ty. Công ty đã thực hiện hoạt động đầu 
tư theo kế hoạch được phê duyệt, không có hạng mục đầu tư năm ngoài kế hoạch 
được phê duyệt cũng như không có khoản đầu tư nào vượt quá ngân sách đầu tư kế 
hoạch.  

b) Về tài sản cố định: 
- Tài sản cố định tăng trong năm 2018 là 19.518 triệu đồng, bao gồm: 
+ Đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) : 7.288 triệu đồng; 

 + Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị : 12.230 triệu đồng 
- Chi phí đầu tư, XDCB dở dang đến ngày 31/12/2018: 42.476.363 đồng, trong 

đó: Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “cung cấp, 
lắp đặt lò hơi 8 tấn/giờ”: 24.934.545, chi phí tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết 
quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt lò hơi 8 tấn/giờ”: 4.541.818đ, Chi 
phí thẩm định giá thiết bị lò hơi 8 tấn/giờ: 13.000.000 đồng. 

- Tài sản cố định giảm, thanh lý trong năm 2018 (Tài sản máy móc, thiết bị: Lò 
hơi đốt than 5 tấn/giờ sử dụng từ năm 2008) với nguyên giá tài sản: 840 triệu đồng, 
giá trị còn lại là 0 đồng, việc thanh lý tài sản được Công ty thực hiện theo hình thức 
đăng báo, đấu giá với các tổ chức, cá nhân theo nguyên tắc ưu tiên từ cao xuống thấp, 
giá trị thu hồi phế liệu: 100.000.000 đồng. 

Nhìn chung, việc tổ chức triển khai đầu tư được thực hiện kịp thời gian, có hiệu 
quả và tiết kiệm chi phí, tài sản sau khi đầu tư kịp thời đưa vào sản xuất đáp ứng nhu 
cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị được 
thiết kế hợp lý, thi công đạt tiêu chuẩn, góp phần tiết kiệm, tránh hao phí, tổn thất 
nước trong quá trình vận hành việc tiết kiệm chi phí, tỷ suất chi phí so với doanh thu 
mà công ty thực hiện ngày càng giảm. Ngoài ra công tác sửa chữa bảo dưỡng, duy tu 
thường xuyên là một trong những thế mạnh, góp phần mang lại cho công ty những 
thành công, ổn định sản xuất và hiệu quả trong thời gian qua. 

c) Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động  
Trong năm 2018, Công ty không có phát sinh vay vốn ngân hàng. 
d)  Tình hình quản lý nợ  
Tổng số nợ phải thu đến ngày 31/12/2018 là  38.905.513.896 đồng, chiếm tỷ lệ 

19% trên tổng tài sản và 3,85% trên tổng doanh thu bán hàng. Tổng số nợ phải trả đến 
ngày 31/12/2018 là 71.353.606.293 đồng, trong đó nợ phải trả người bán ngắn hạn là: 
26.693.117.504 đồng và người mua trả tiền trước: 2.747.732.699 đồng.  
 Nhìn chung, Công ty đã mở sổ theo dõi chi tiết theo đối tượng (trong nước, xuất 
khẩu), thực hiện đối chiếu với khách hàng từng tháng, quý tương đối đầy đủ, không để 
phát sinh nợ khó đòi, không đòi được. Không phát sinh nợ phải trả quá hạn. 

5) Về thực hiện các kế hoạch khác theo nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ 
trong năm 2018 

- Hoàn tất việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức cho cổ đông 
theo quy định. 

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính 
năm 2018  

- Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: Công ty đã 
thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người phụ trách 
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HĐQT năm 2018 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2018 thông qua.  

- Thực hiện một số nội dung khác theo nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. 
III./ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT 

VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ 
VÀ CỔ ĐÔNG 

1. Trong năm 2018, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán 
bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ 
đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy 
định của pháp luật. HĐQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban 
kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

2. Ban kiểm soát cũng không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào 
của cổ đông trong năm 2018. Ban kiểm soát cũng thường xuyên giám sát việc thực 
hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách 
đầy đủ, chính xác, kịp thời. 

3.Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Tổng giám 
đốc, các phòng ban, Chi nhánh để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban 
kiểm soát như:  

  Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện bố trí nhân sự và đầu mối cung cấp  đầy 
đủ thông tin trong quá trình BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các Phòng ban và 
các quyết định của HĐQT, Ban điều hành. 

 Định kỳ, Ban Kiểm soát đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi 
tới HĐQT và BTGĐ. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực 
hiện. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2019 
1. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức 

năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.  
2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công 

ty. 
3. Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan 

đến các mặt hoạt động của Công ty: sản xuất, chế biến, tiệu thụ,… và đánh giá hoạt 
động của công ty kết thúc nhiệm kỳ IV (2018-2022). 

4. Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện đúng quy định của pháp 
luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Nghị quyết, Quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông. 

5. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 
quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù 
hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

6. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán 
trước khi bắt đầu việc soát xét và kiểm toán, thảo luận về những vấn đề khó khăn và 
tồn tại phát hiện từ kết quả kiểm toán 6 tháng, năm cũng như mọi vấn đề mà kiểm 
toán viên độc lập muốn bàn bạc; xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các 
báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận; 
xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của BĐH Công ty 
(nếu có). 
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7. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.  
V./ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 
1. Đối với Hội đồng quản trị. 
Hội đồng quản trị sớm thông qua các kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 

2019 theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện. 
Hội đồng quản trị định hướng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 
XDCB năm 2019 và rà soát kế hoạch dài hạn khác để điều chỉnh phù hợp với tình 
hình thực tế của Công ty, đặc biệt là là công tác đầu tư xây dựng uy tín, hình ảnh 
thương hiệu Safoco. 

2. Đối với Ban Tổng giám đốc 
+ Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh 

cơ chế, xây dựng đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự 
tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh 
doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý 
trong Công ty. 

+ Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các hạng mục đầu tư xây 
dựng cơ bản. 

+  Bên cạnh đó, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục theo dõi việc hoàn thiện mô hình 
quản lý rủi ro cũng như việc xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn của Safoco cũng 
sẽ dần hoàn thiện các quy trình hoạt động của mình để phù hợp với thực tiễn cũng như 
các tiêu chuẩn quản trị quốc tế và theo thông lệ quản trị tốt nhất. 

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ 
phần Lương thực Thực phẩm Safoco năm 2018, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông 
thường niên thông qua. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của 
các Quý vị Cổ đông đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và xin 
chúc SAFOCO đạt được nhiều tầm cao mới. 

Trân trọng./. 
                                              TM. BAN KIỂM SOÁT 
         Trưởng ban 

Nơi nhận:  
- Thành viên HĐQT, BKS;        (Đã ký) 
- Cổ đông Safoco;        
- Lưu: BKS.                  Nguyễn Trương Nguyện 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN 
 LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO  

 

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2019 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
Về việc Dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2018 

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco 

được lập ngày 12/01/2019; 
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 16/01/2019 của HĐQT Công ty Cổ 

phần Lương thực Thực phẩm Safoco, 
Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

thông qua dự kiến về phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 
2019 như sau: 

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 
Đơn vị tính: Đồng 

Stt Diễn giải Số tiền 
1  Lợi nhuận trước thuế TNDN 50.587.717.131 
 - Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN 1.022.001.807 

 
 

 - Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN ( hoãn lại ) 672.933.002 
2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 52.282.651.940 
3 Thuế TNDN năm 2018 (20% TNCT) 10.321.943.788 
 - Thuế TNDN hiện hành 10.456.530.388 
 - Thuế TNDN hoãn lại (134.586.600) 
4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 40.265.773.343 
5 Lợi nhuận còn lại để phân phối  40.265.773.343 

5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 11.418.396.659 
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 4.026.577.334 
 - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LN sau thuế) 6.039.866.002 
 - Trích Quỹ Khen thưởng Người Quản lý chuyên trách (2,24%) 901.953.323 
 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 450.000.000 

5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 28.847.376.685 
6 Lợi nhuận chia cổ tức 29.037.957.093 
 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 28.847.376.685 
 - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại  190.580.408 
7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: 30% /Vốn điều lệ  23.754.462.000 
8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019 5.283.495.093 



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019       

Stt Diễn giải Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN 57.000.000.000 
2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 57.000.000.000 
3 Thuế TNDN năm 2019 (20% TNCT) 11.400.000.000 
4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 45.600.000.000 
5 Lợi nhuận còn lại để phân phối  45.600.000.000 

5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 12.871.440.000 
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 4.560.000.000 
 - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LN sau thuế) 6.840.000.000 
 - Trích Quỹ Khen thưởng Người Quản lý chuyên trách (2,24%) 1.021.440.000 
 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 450.000.000 

5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 32.728.560.000 
6 Lợi nhuận chia cổ tức    38.012.055.093  
 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 32.728.560.000 
 - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại       5.283.495.093  
7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: 30% /Vốn điều lệ  23.754.462.000 
8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020    14.257.593.093 

              
Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua! 
Trân trọng cảm ơn!                                                                  

           
 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 

 (Đã ký) 

 Trần Hoàng Thao 



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO  

 

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2019 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
Về mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, 

thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Thư ký năm 2019 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 ngày 11 tháng 2014; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco; 
Năm 2018, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco đã thực hiện tiền lương của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) chuyên trách, 
thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Thư ký theo Nghị quyết số 01/NQ-
SAF/ĐHĐCĐ ngày 06/4/2018 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Mức tiền lương, 
thù lao của các thành viên đã nhận hàng tháng như sau: 

1. Thành viên HĐQT: 
a) Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách bình quân 36.000.000 đồng/tháng; 
b) Thù lao các thành viên HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng/người. 
2. Thành viên BKS và Thư ký: 
a) Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách (tương đương chức danh Trưởng phòng Công 

ty) bình quân 23.500.000 đồng/tháng; 
b) Thù lao các thành viên BKS: 6.500.000 đồng/tháng/người; 
c) Thù lao Thư ký:  5.000.000 đồng/tháng.    

Tổng thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018: 592.500.000 đồng. 
Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông 

qua mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của 
thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Thư ký năm 2019 như sau: 

1. Thành viên HĐQT: 
a) Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách bình quân 54.000.000 đồng/tháng; 
b) Thù lao các thành viên HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng/người. 
2. Thành viên BKS và Thư ký: 
a) Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách (tương đương chức danh Trưởng phòng Công 

ty) bình quân 25.100.000 đồng/tháng; 
b) Thù lao các thành viên BKS: 6.500.000 đồng/tháng/người; 
c) Thù lao Thư ký: 5.000.000 đồng/tháng.     
3. Mức tiền lương trên của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng BKS chuyên trách 

tương ứng với việc hoàn thành kế hoạch năm 2019. Trường hợp thực hiện vượt mức kế hoạch 
được giao năm 2019, HĐQT sẽ xem xét bổ sung thu nhập phù hợp với mức độ vượt để đảm 
bảo tiền lương thu nhập tương xứng với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. 

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua mức tiền lương và thù lao năm 2019 như đã 
trình bày trên. 

Trân trọng kính chào! 
          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                        CHỦ TỊCH 
                   (Đã ký)  

Trần Hoàng Thao 



CÔNG TY CỔ PHẦN 
 LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO  

 

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2019 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
Về đề nghị phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010; 
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật kế toán; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco, 

Nhằm giúp cho việc công bố thông tin ra công chúng về tình hình tài chính của Công 
ty được chính xác và minh bạch, Ban Kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019 chọn:  

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (gọi tắt là Hãng kiểm toán AASC) thực 
hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019 cho Công ty Cổ 
phần Lương thực Thực phẩm Safoco.  

Bởi Hãng kiểm toán AASC đáp ứng yêu cầu:  
- Là Công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước chấp thuận;  
- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính cho Safoco; 
- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; 
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực kinh 

doanh của Safoco; 
- Đáp ứng được các yêu cầu của Safoco về phạm vi và tiến độ kiểm toán; 
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán; 
- Là Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp. Liên tục nhiều năm qua 

thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty luôn đạt yêu cầu về chất lượng, thời gian 
hoàn thành công việc và chi phí hợp lý. 

Trong trường hợp không đàm phán được với Hãng kiểm toán AASC, đề nghị Đại hội 
ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các 
công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với Công 
ty Niêm yết. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
Trân trọng cảm ơn! 

             TM.BAN KIỂM SOÁT 
                TRƯỞNG BAN 

             (Đã ký) 

           Nguyễn Trương Nguyện 



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO  

 

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2019 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
Về đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội 

 
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 16/01/2019 của HĐQT Công ty 

Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, 

Từ nhiều năm qua, trách nhiệm đối với cộng đồng của Safoco luôn được sự đồng 
hành của Quý Cổ đông và CB.CNV.LĐ trong công ty cùng đóng góp để thực hiện đạo 
lý "Uống nước nhớ nguồn" và "Lá lành đùm lá rách". Những hoạt động xã hội từ thiện 
này không chỉ giúp đỡ về vật chất và động viên tinh thần cho các đối tượng chính sách, 
khó khăn mà còn có tác dụng sâu sắc trong việc kết tinh những tấm lòng nhân ái của 
quý Cổ đông - Người lao động luôn hướng về cộng đồng, trên tinh thần đoàn kết, trách 
nhiệm xã hội và phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. 

Năm 2018, Công ty đã thực hiện công tác từ thiện với tổng số tiền là 1.203 triệu 
đồng (trong đó: từ quỹ Cổ đông là 450 triệu đồng, Công ty là 639 triệu đồng, Người 
lao động đóng góp 114 triệu đồng), cho những nội dung như sau: 

- Xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa, 02 căn nhà tình thương cho gia đình chính 
sách gặp khó khăn, hộ nghèo của các xã thuộc tỉnh Long An, Bến Tre. 

- Đến thăm và tặng quà cùng các sản phẩm Safoco cho các gia đình chính sách 
gặp khó khăn nhân ngày Thương binh liệt sỹ;  

- Tài trợ chương trình “Những trái tim đồng cảm”; Đóng góp ủng hộ làm đường 
nông thôn của huyện Củ Chi. 

Năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng bằng các 
hoạt động xã hội từ thiện, đề nghị cổ đông đóng góp 450 triệu đồng trích từ phần lợi 
nhuận sau thuế năm 2019.  

Trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề nghị của Hội đồng quản trị. 

Trân trọng cảm ơn!                                                                  

          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                        CHỦ TỊCH 
                  (Đã ký) 

        Trần Hoàng Thao 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2018-2022) 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2014; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực 

phẩm Safoco; 
Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần 

Lương thực Thực phẩm Safoco nhiệm kỳ IV (2018-2022) được thực hiện theo những 
quy định như sau: 

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên 
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2018 đến năm 2022 
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế 
4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: 
 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản 

lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp; 
 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức sản xuất, kinh 

doanh của công ty. 
 Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết. 
 Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 

công ty khác. 
 Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty. 

5. Điều kiện ứng cử, đề cử: 
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 Hội đồng quản 
trị. Cụ thể: 
 Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 

ít nhất sáu 06 tháng được đề cử một (1) ứng viên;  
 Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;  
 Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;  
 Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;  
 Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;  
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 Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên;  
 Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên; 
 Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (8) ứng viên. 
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 viên hoặc tổ chức 
đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.  
Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải 
được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi 
tiến hành đề cử. 

II. Phương thức bầu cử 
1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu 

dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số 
cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền 
dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. 

2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần 
mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi phiếu 
bầu cạnh cột “Ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”, việc bầu phiếu được thực 
hiện bằng việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín 
nhiệm.  
Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, 
hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các 
ứng viên không vượt quá số phiếu bầu của cổ đông. 

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ: 
 Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty; 
 Phiếu có tẩy xóa, sữa chữa nội dung đã in sẵn; 
 Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên; 
 Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định; 
 Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu; 
 Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu bầu”. 

III. Nguyên tắc trúng cử 
1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ 

trên xuống cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. 
2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử 

vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được 
chọn. 
Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với 
các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa 
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hay không sẽ do Đại hội quyết định. 
IV. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT 
Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm: 

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu); 
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 
3. Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận 

trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên; 
4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu). 

Ghi chú: Các biểu mẫu được công bố tại website http://www.safocofood.com 
Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco thông qua. 
 

    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 

         (Đã ký) 

            Trần Hoàng Thao 

    

 

 

http://www.safocofood.com/
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CÔNG  TY CỔ PHẦN 
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

 
Số: 01/NQ-SAF/ĐHCĐ 

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

 
Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực 

phẩm Safoco;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12/4/2019 

của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco; 
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019 ngày 12/4/2019 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco; 
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019 ngày 12/4/2019 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco,  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Lương thực 

Thực phẩm Safoco ngày 12 tháng 4 năm 2019 với ….. cổ đông và người được ủy quyền 
dự họp, đại diện cho….… cổ phần đạt tỷ lệ ……% trên tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết đã biểu quyết thông qua các Điều sau đây: 

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây 
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 

2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019;  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

2. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm 
toán AASC thực hiện kiểm toán;  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 
3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 

2018 và Phương hướng kế hoạch năm 2019; 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 
Đvt: Đồng 

Stt Diễn giải Số tiền 
1  Lợi nhuận trước thuế TNDN 50.587.717.131 
 - Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN 1.022.001.807 

 
 

 - Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN ( hoãn lại ) 672.933.002 

DỰ THẢO 
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Stt Diễn giải Số tiền 
2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 52.282.651.940 
3 Thuế TNDN năm 2018 (20% TNCT) 10.321.943.788 
 - Thuế TNDN hiện hành 10.456.530.388 
 - Thuế TNDN hoãn lại (134.586.600) 
4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 40.265.773.343 
5 Lợi nhuận còn lại để phân phối  40.265.773.343 

5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 11.418.396.659 
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 4.026.577.334 
 - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LN sau thuế) 6.039.866.002 
 - Trích Quỹ Khen thưởng Người Quản lý chuyên trách (2,24%) 901.953.323 
 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 450.000.000 

5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 28.847.376.685 
6 Lợi nhuận chia cổ tức 29.037.957.093 
 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 28.847.376.685 
 - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại  190.580.408 
7 Tỷ lệ trả cổ tức: 30% /Vốn điều lệ  23.754.462.000 
8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019 5.283.495.093 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi 
nhuận năm 2019 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính 
- Tổng sản lượng bán ra  : 14.100 tấn sản phẩm 
- Tổng doanh thu   : 1.035 tỷ đồng  
- Lợi nhuận trước thuế  : 57 tỷ đồng  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…….…% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 

Đvt: Đồng 

Stt Diễn giải Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN 57.000.000.000 
2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 57.000.000.000 
3 Thuế TNDN năm 2019 (20% TNCT) 11.400.000.000 
4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 45.600.000.000 
5 Lợi nhuận còn lại để phân phối  45.600.000.000 

5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 12.871.440.000 
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Stt Diễn giải Số tiền 

 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 4.560.000.000 
 - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LN sau thuế) 6.840.000.000 
 - Trích Quỹ Khen thưởng Người Quản lý chuyên trách (2,24%) 1.021.440.000 
 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 450.000.000 

5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 32.728.560.000 
6 Lợi nhuận chia cổ tức    38.012.055.093  
 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 32.728.560.000 
 - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại       5.283.495.093  
7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: 30% /Vốn điều lệ  23.754.462.000 
8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020    14.257.593.093 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 
Điều 4. Thông qua mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng 

Ban kiểm soát, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019 
- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách bình quân 54.000.000 đồng/tháng; 
- Các thành viên HĐQT thù lao là 7.500.000 đồng/tháng;  
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách bình quân 25.100.000 đồng/tháng; 
- Các thành viên BKS thù lao là 6.500.000 đồng/tháng;    
- Thư ký HĐQT thù lao là 5.000.000 đồng/tháng.    

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 
Điều 5. Thông qua chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (gọi tắt là 

Hãng kiểm toán AASC) làm đơn vị thực hiện việc soát xét và kiểm toán cho các 
báo cáo tài chính trong năm 2019 

Trong trường hợp không đàm phán được với Hãng kiểm toán AASC, Đại hội ủy 
quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán khác nằm trong danh sách 
công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với 
Công ty Niêm yết.  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 
Điều 6. Thông qua trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019, số tiền 450.000.000 

đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2019 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 - 2022)  
1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 

(2018 - 2022)  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 
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 2. Thông qua Danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 
kỳ IV (2018 - 2022)  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

 3. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ IV (2018 - 
2022) theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau: 

Stt Họ và tên 
Tỷ lệ phiếu bầu/ Tổng số 
cổ phiếu có quyền bầu cử 

có mặt tại Đại hội 
Ghi chú 

1 Ông/Bà ……….   

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2019. 
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm 

chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù 
hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ 
đông tại phiên họp thường niên năm 2020. 
 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

      CHỦ TỌA CUỘC HỌP 
    CHỦ TỊCH HĐQT 

   
 
 

              Trần Hoàng Thao  



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

MÃ ĐẠI BIỂU: …
Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữu: ……………. cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ……………. cổ phần
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ……………. cổ phần

THẺ BIỂU QUYẾT

…………………………………..





CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

-------------------------------------------------

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: ……

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ………………. cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ………………. cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ………………. cổ phần
(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Tán 
thành

Không 
tán thành

Không ý 
kiến

Nội dung 01 :   

Nội dung 02 :   

Nội dung 03 :   

Nội dung 04 :   

Nội dung 05 :   

Nội dung 06 :   

Nội dung 07 :   

Nội dung 08 :   

                 Hướng dẫn : Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Tán thành,

 Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.
Ngày 12 tháng 4 năm 2019

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2019

Báo cáo của BKS năm 2018 và phương hướng năm 2019

Phân phối Lợi nhuận năm 2018

Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2019

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS 
chuyên trách, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký 
năm 2019

NỘI DUNG

Báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019

……………………………………………

Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019
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