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DANH MỤC TÀI LIỆU 

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, 

phương hướng, kế hoạch năm 2023. 

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và phương 

hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2027. 

5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng 

năm 2023. 

7. Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và phương 

hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027. 

8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: 

a. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2023; 

b. Quỹ tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 

Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023 – 2027 và năm 2023; 

d. Chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 

e. Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2023; 

f. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

Công ty. 

9. Dự thảo Quy chế bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027. 

10. Phiếu biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. 

11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 
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CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

Thời gian tổ chức : Lúc 08h00, Thứ sáu ngày 07 tháng 4 năm 2023 

Địa điểm : Hội trường Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM 

Thời gian Nội dung 

07h30 -  

08h00 

- Tiếp đón cổ đông, khách mời;  

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu. 

08h00 - 

08h20 

I. Nghi thức khai mạc Đại hội 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; 

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 

Giới thiệu và thông qua:  

- Chương trình Đại hội.  

- Danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. 

- Quy chế làm việc tại Đại hội. 

08h20 - 

10h40 

II. Nội dung chính 

1. Phát biểu khai mạc Đại hội. 

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị: 

- Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và 

phương hướng, kế hoạch năm 2023; 

- Về tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và phương hướng, kế hoạch nhiệm 

kỳ 2023 – 2027. 

3. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán. 

4. Báo cáo của Ban kiểm soát: 

- Về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 

2023; 

- Về tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm 

kỳ 2023 – 2027. 

5. Trình Đại hội thông qua các tờ trình: 
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Thời gian Nội dung 

a) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi 

nhuận năm 2023; 

b) Quỹ tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 

c) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023 – 2027 và 

năm 2023; 

d) Trình chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2023; 

e) Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2023; 

f) Trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ 

sung Điều lệ Công ty. 

6. Đại hội thảo luận, tiếp thu và giải đáp ý kiến. 

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình.  

10h40 -

10h50 

8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

- Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên; 

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử. 

10h50 - 

11h10 
Nghỉ giải lao 

11h10 - 

11h30 

III. Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử công bố kết quả  

- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. 

- Kết quả bẩu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027. 

11h30 - 

11h50 

IV. Công bố Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 

- 2027 

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và công bố Chủ 

tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát. 

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại 

hội. 

11h50 - 

12h00 

V. Thông qua Nghị quyết 

- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 

2023. 

- Bế mạc Đại hội.  
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 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023  

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần 

Lương thực Thực phẩm Safoco được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp của các cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty.  

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế 

làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với các nội dung sau: 

 Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

 - Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm 

Safoco (gọi tắt là Công ty). 

 - Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các bên tham 

dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Lương thực 

Thực phẩm Safoco có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, 

Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. 

 Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi 

(30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc 

họp. Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 

dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến 

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không 

có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định 

khai mạc đại hội thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 

20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 

thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ 

DỰ THẢO 
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đông dự họp. 

 Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền 

tham dự Đại hội 

 3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:  

 Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/3/2023 đều có quyền 

tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại 

diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy 

quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện. 

 3.2. Quyền của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội 

 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại 

hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

 - Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được nhận 

Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại 

hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông; 

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc 

có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay 

sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến 

muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không 

thay đổi. 

 3.3. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội 

 - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình 

giấy Chứng minh nhân nhân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và thư mời họp hoặc 

Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền). 

- Cổ đông phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. 

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu tham dự phải tuân thủ theo 

sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự. 

 - Các đại biểu phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu đúng quy định, 

không sao chép, ghi âm, ghi hình Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.  

 Điều 4. Đoàn Chủ tọa 

 4.1. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết 

thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa làm việc 

theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.  

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội 

dung có trong chương trình. 
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 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, trả 

lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

 Điều 5. Ban Thư ký Đại hội 

 5.1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông 

qua và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ 

của mình. 

 5.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký 

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển Đoàn Chủ tọa. 

- Ghi biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội. 

- Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội. 

 Điều 6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

 6.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, 

chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của 

mình. 

 6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu: 

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình 

cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp. 

 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông 

tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp 

đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lương thực 

Thực phẩm Safoco được tổ chức tiến hành. 

 Điều 7. Ban kiểm phiếu và bầu cử 

 7.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, do Đại hội biểu 

quyết tín nhiệm. 

 7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và bầu cử 

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo 

ủy quyền đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. 

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng 

cử và bầu cử đã được Đại hội thông qua. 

 - Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và công bố kết quả 

trước Đại hội. 
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 Điều 8. Thảo luận tại Đại hội  

 8.1. Nguyên tắc:  

- Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi 

các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.  

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào “Phiếu đăng ký” và chuyển cho 

Thư ký Đại hội.  

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự 

đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa. 

- Đại biểu khi cần phát biểu thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đoàn nhất trí 

mới được phát biểu, mỗi ý kiến phát biểu không quá 03 phút. 

8. 2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu: 

- Trên cơ sở “Phiếu đăng ký” của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ 

tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu; 

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả 

lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản. 

 Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

9.1. 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 thông qua các nội dung tại Đại hội 

như: Chương trình họp; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Chủ tọa Đoàn, Ban 

thư ký, Ban Kiểm phiếu; Quy chế bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Danh 

sách ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát; Nghị quyết Đại hội… 

b) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau: 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023; 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và phương 

hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2027; 

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán; 

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương 

hướng hoạt động năm 2023; 

- Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và phương 

hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027; 

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2023; 
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- Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023 – 2027 và năm 

2023; 

- Chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 

- Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2023; 

- Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ 

Công ty. 

9.2. 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 Đoàn Chủ tọa.  

b) Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách lựa chọn 

phương án (tán thành, không tán thành hay không có ý kiến) vào từng nội dung 

cần biểu quyết.  

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

 Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội phải chấp hành 

nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. 

 Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty 

Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco biểu quyết thông qua. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiển 
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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

         Số: 02/BC-SAF/HĐQT       Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, 

KẾ HOẠCH NĂM 2023 

 I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 

1. Tình hình hoạt động của Công ty 

 Năm 2022 kinh tế thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động 

nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều 

thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, 

địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na, thời tiết 

diễn biến bất thường thiên tai, ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều quốc gia, các đợt 

bùng phát liên tục của dịch Covid-19 tại một số khu vực trên thế giới, áp lực 

tăng giá năng lượng... đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam.   

Trong nước, GDP ước đạt mức tăng trưởng 8,02%, đây là mức tăng trưởng 

cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Môi trường đầu tư cải thiện tích 

cực, hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò quan trọng 

trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta cũng 

đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi ảnh hưởng chính sách thắt chặt tiền tệ để 

chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ… khiến 

nhu cầu tiêu dùng, đầu tư giảm mạnh, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp lại.  

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, Chính phủ đã triển khai thực 

hiện các chính sách như: thay đổi chiến lược phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ 3 

tháng tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại làm việc; giảm thuế GTGT từ 

10% xuống 8%; giảm 30% tiền thuê đất của năm 2022 đối với doanh nghiệp đang 

được nhà nước cho thuê đất; gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 

GTGT…giúp doanh nghiệp trở lại hoạt động ổn định.  

Theo báo cáo của Tổng Cục thống kê, năm 2022 số doanh nghiệp đăng ký 

thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 208,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 30,3% 

so với năm 2021, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể, tạm ngừng kinh doanh 

có thời hạn là 143,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,5% so cùng kỳ.  

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo quý IV/2022 cho thấy: Có 66,3% số doanh nghiệp cho rằng 

tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn và ổn định so với quý III/2022, 33,7% số 

doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn chủ yếu do sụt giảm đơn hàng xuất khẩu, tiêu 
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thụ ở thị trường trong nước thấp, hàng hóa nhập khẩu cạnh tranh gay gắt, giá nguyên, 

nhiên, vật liệu tăng cao,... Do vậy, một số doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố (Đồng 

Nai, Bình Dương, Tp.HCM…) phải thu hẹp sản xuất, người lao động bị chấm dứt 

hợp đồng, buộc nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, đời sống gặp nhiều khó khăn. 

Đối với Safoco, nhìn lại chặng đường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty sau đại dịch Covid-19 từ năm 2020, kết thúc đỉnh điểm dịch năm 2021, thời điểm 

khó khăn nhất là khi một số tỉnh, thành và Tp. Hồ Chí Minh bắt buộc thực hiện "3 

tại chỗ". Tuy nhiên, Công ty dự báo trước được tình hình dịch bệnh nên đã chủ động 

lên phương án cải tạo Kho, hội trường, phòng họp… thành khu lưu trú tạm thời, 

nam/nữ riêng biệt, thông thoáng, trang bị đầy đủ dụng cụ sinh hoạt cần thiết cho 

khoảng 550 người lưu trú và được Liên đoàn lao động trực thuộc UBND Tp. Thủ 

Đức đã đến kiểm tra, kết luận đủ điều kiện tiếp tục sản xuất. 

Thành công lớn nhất là trong thời gian đỉnh điểm chống dịch Công ty vẫn duy 

trì hoạt động trong khi một số doanh nghiệp phải đóng cửa, cung ứng đủ sản phẩm 

phục vụ người dân trong nước và xuất khẩu, khống chế 100% không có ca F0 trong 

100 ngày thực hiện “3 tại chỗ”, sản lượng bán ra tăng trưởng, người lao động có việc 

làm, thu nhập tăng cao, an toàn phòng cháy chữa cháy. 

Bước sang năm 2022, Safoco thực sự khó khăn: 

- Trong 6 tháng đầu năm, do lao động khan hiếm, Công ty tuyển dụng gặp khó 

khăn, để đáp ứng cho nhân sự tại các khâu sản xuất đầy đủ là 150 người (nam 60, 

nữ 90) nhưng đến hết quý II lao động nữ vẫn thiếu 30 người cho các khâu vắt mì, vì 

vậy sản lượng chưa ổn định. Đúng vào thời điểm thiếu nhân sự lại còn ảnh hưởng 

giá các nguyên, nhiên phụ liệu, vận chuyển… biến động tăng từ 15 - 30%, làm tăng 

chi phí giá thành sản phẩm. 

- Qua 6 tháng cuối năm, thời tiết không thuận lợi, mưa, bão, lũ quét, ngập lụt 

nghiêm trọng nên sản lượng tiêu thụ của đại lý ở khu vực này giảm nhiều.  

- Do biến động tỷ giá USD trong nước tăng, trong khi các khách hàng nhập 

khẩu mặt hàng của Safoco (như: Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật, Philippines, Thái 

Lan…) nhưng tỷ giá trong nước nhập khẩu lại giảm, như vậy khách hàng cân đối 

giữa giá mua và bán (họ bị lỗ quá lớn) nên khách hàng không có nhu cầu đặt hàng, 

sản lượng xuất khẩu của Công ty cũng bị ảnh hưởng rất lớn (nhất là mặt hàng Bún 

tươi). 

- Thực hiện theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức 

lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó 

tăng lương tối thiểu vùng từ 4,42 triệu đồng/người/tháng lên 4,68 triệu 

đồng/người/tháng từ ngày 01/7/2022, dự kiến tăng chi phí bảo hiểm xã hội gần 600 

triệu đồng/năm.  
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Thực sự thấy được sản lượng tiêu thụ chậm của các siêu thị, đại lý trong và 

ngoài nước, Tổng Giám đốc và lãnh đạo phòng kinh doanh nội địa, phòng xuất nhập 

khẩu đã đi khảo sát, làm việc trực tiếp với từng khách hàng, tùy cơ ứng biến, có 

chương trình khuyến mãi cho tất cả các hệ thống đại lý, siêu thị kịp thời để gia tăng 

sản lượng, sản phẩm phủ kín thị trường.  

Bên cạnh những khó khăn, Công ty cũng có những thuận lợi sau: 

- Công ty được sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc, Công đoàn, Văn phòng và các Ban nghiệp vụ Tổng Công ty Lương thực 

miền Nam – CTCP. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Safoco có tầm nhìn, 

hoạch định chiến lược đúng hướng, Ban điều hành có bản lĩnh, năng động, nhạy bén, 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với sự ủng hộ của toàn thể người 

lao động, đoàn kết nội bộ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành 

kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.  

- Công ty luôn đặt "Lợi ích sức khỏe người tiêu dùng lên trên hết" và không 

ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, máy móc theo quy trình khép kín, phù 

hợp với tiêu chuẩn hội nhập. Sản phẩm được sản xuất và quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 và 

HACCP, phù hợp với quy định của Bộ Y tế, tiêu chuẩn của khối EU, FDA của nước 

Mỹ, KFDA của Hàn quốc... 

- Trực tiếp khảo sát, tìm kiếm mở rộng khách hàng trong và ngoài nước thông 

qua việc tham gia các hội chợ thương mại, hội nghị kết nối đầu tư. 

- Quản trị tài chính lành mạnh, nguồn vốn được bảo toàn, kịp thời phục vụ các 

hoạt động sản xuất kinh doanh, không phải vay vốn ngân hàng. 

- Công ty đã hoàn thành hồ sơ tăng vốn điều lệ từ 100,558 tỷ đồng lên thành 

120,466 tỷ đồng, ngày 07/12/2022 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu 

tư Tp.HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15, điều 

chỉnh vốn điều lệ là 120.465.900.000 đồng.  

Năm 2022 mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có những khó khăn, 

thuận lợi nêu trên nhưng với bản lĩnh, sự quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc cùng 

tinh thần đoàn kết một lòng của người lao động, Safoco đã cơ bản hoàn thành nhiệm 

vụ Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận đạt 65,6 tỷ đồng, vượt 

4,05% so với kế hoạch, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 120 tỷ 

đồng, duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo thu nhập người lao động, trả cổ tức cho cổ 

đông tỷ lệ 34% vượt 13,33% so kế hoạch, nộp thuế nhà nước đầy đủ, đúng thời hạn, 

đây là nỗ lực rất lớn của Safoco. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng không ngừng phát triển bền vững thương hiệu 

Safoco, ngày càng uy tín, lan tỏa mạnh mẽ ở thị trường trong nước và quốc tế. Năm 

2022, thương hiệu Safoco vinh dự được Bộ Công thương công nhận đạt Thương 
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hiệu quốc gia Việt Nam; Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh Top 25 Thương hiệu 

F&B dẫn đầu; Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN 2022; Top 10 Thương hiệu vàng 

chất lượng Quốc tế; Top 10 Thương hiệu mạnh ngành nông nghiệp, thực phẩm năm 

2021 – 2022; Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam. 

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được 

giao, ngày 26/07/2022 Công ty vinh dự được Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công 

ty Lương thực miền Nam – CTCP tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 

Số 

tt 
Các chỉ tiêu ĐVT 

KH năm 

2022 

Thực hiện 

năm 

2022 

Thực hiện 

năm 

2021 

Tỷ lệ (%) thực hiện 

năm 2022 so với  

KH năm 

2022 

Cùng kỳ 

năm 2021 

1 Tổng Doanh thu 
Triệu 

đồng 850.000 802.541 962.447 94,42 83,39 

2 Sản lượng sản xuất Tấn 17.000 14.882 16.151 87,54 92,14 

3 Sản lượng tiêu thụ Tấn 16.500 14.073 17.393 85,29 80,91 

4 Lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

đồng 63.000 65.550 62.258 104,05 105,29 

5 Nộp ngân sách 
Triệu 

đồng 30.000 26.613 34.345 88,71 77,48 

b) Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực 

- Đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động, thu nhập tăng trưởng hàng 

năm, trả lương, thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng, năng suất lao động, hiệu quả 

công việc.  

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo 

quy định pháp luật. Bên cạnh đó, người lao động còn được hưởng nhiều chế độ phúc 

lợi khác theo thỏa ước lao động tập thể như: chi tiền ngày Tết Dương lịch, hỗ trợ 

tiền đi nghỉ mát, Giỗ tổ Hùng Vương; ngày lễ 30/4 và 1/5; Quốc khánh 2/9, tặng quà 

Tết Trung thu, quà cho chị em phụ nữ nhân ngày 8/3, 20/10.  

- Tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy năng lực tối đa, thường xuyên 

tổ chức cho người lao động tham gia các khóa đào tạo định kỳ và ngắn hạn để cập 

nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, có các giải pháp đãi ngộ, thu hút lao 

động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý và xây dựng đội 

ngũ nhân sự kế thừa đạt hiệu quả. 
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c) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản 

Trong năm 2022, Công ty thực hiện hoàn thành 09 hạng mục đầu tư mua sắm 

với tổng giá trị 4.648 triệu đồng. 

Các hạng mục đầu tư đều hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả và tiết kiệm 

chi phí, tài sản sau khi đầu tư kịp thời đưa vào sản xuất, gia tăng sản lượng đáp ứng 

đủ nhu cầu tiêu thụ của thị trường. 

Công tác đầu tư, mua sắm thực hiện theo đúng kế hoạch đã được duyệt, các 

hạng mục đầu tư được điều chỉnh phù hợp với diễn biến của thị trường, khả năng 

triển khai và tình hình thực tế của công ty.  

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. 

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 về bảo vệ môi trường của nhà nước; 

- Thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường: 

áp dụng công nghệ mới, đầu tư thiết bị và cơ sở hạ tầng, tối ưu hóa quy trình sản 

xuất, lựa chọn nguyên liệu thân thiện môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải, thu gom các chất độc hại trước khi thải ra môi trường… 

- Sử dụng tiết kiệm điện, nước, giảm lượng năng lượng hao phí trong quá trình 

sử dụng. 

- Nâng cao nhận thức NLĐ về ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng, 

nước hợp lý, tiết kiệm, phân loại rác thải trước khi thải ra môi trường. 

e) 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 là 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 hưởng ứng tham gia bằng những việc làm cụ thể 

như:  

+ Hỗ trợ 3.000 kg sản phẩm Safoco ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vĩ 

tuyền đầu tổ quốc"; 

+ Hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Huyện Chợ Lách, Bến Tre 

với số tiền 100 triệu đồng; 
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+ Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không 

để ai bị bỏ lại phía sau”, Công ty đã đóng góp 5.000 kg sản phẩm Safoco ủng hộ 

Quỹ "Vì người nghèo" do Mặt trận Tổ quốc Tp.HCM phát động. 

Tổng số tiền thực hiện công tác từ thiện xã hội từ nguồn quỹ cổ đông đóng 

góp năm 2022 là 500 triệu đồng. 

 2. Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong 

điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Điều lệ công ty, Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông và các văn bản pháp luật hiện hành, cụ thể: 

- Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

trong việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022. 

- Theo dõi tình hình hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp định kỳ 

và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các 

nghị quyết của Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công 

tác điều hành, quản lý. 

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường 

đúng quy định của pháp luật. 

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc yêu cầu làm 

rõ/giải trình các nội dung trước khi quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của 

HĐQT theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty. 

 Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 là 

522.000.000 đồng, trong đó: 

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 10 triệu đồng/người/tháng; 

 - Thành viên HĐQT   : 09 triệu đồng/người/tháng. 

 3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT 

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp (trong đó 04 cuộc họp 

trực tiếp và 08 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) để xem xét, quyết 

định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, có sự tham gia dự họp của các 

thành viên Ban kiểm soát. 

Các quyết định, chỉ đạo của HĐQT đều được ban hành nghị quyết và quyết 

định để Tổng giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện. 

Trong năm, HĐQT đã ban hành 14 nghị quyết và 11 quyết định, nội dung các 

nghị quyết, quyết định đã được thể hiện trên Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 và 

đã được công bố thông tin theo quy định. 
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 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 

sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ 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. 

- Ban Tổng giám đốc quản lý tốt rủi ro, kiểm soát chặt chẽ chi phí trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh, có tầm nhìn, nhạy bén, định hướng đúng trong chiến lược 

phát triển bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu 

Safoco ngày càng lan tỏa rộng rãi ở thị trường trong nước và quốc tế. 

- Trong công tác sản xuất, luôn duy trì và kết hợp có hiệu quả hệ thống quản 

lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 

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 đạt tiêu chuẩn tốt nhất trước khi đưa ra thị trường. 

- Duy trì và phát triển hệ thống phân phối sẵn có rộng khắp cả nước với gần 

7.500 điểm bán hàng thông qua các đại lý truyền thống, kênh siêu thị cao cấp (như: 

Coop Mart, Big C, Win Mart, Mega Market, Sài gòn Satra, Aeon, Lotte Mart…), 

các cửa hàng tiện ích (Bách hoá xanh, Vissan, Vinafood Mart, G7 Mart, Sài gòn 

HD...), đồng thời không ngừng khai thác thêm các cửa hàng tạp hóa, điểm bán nhỏ 

lẻ ở vùng sâu để tăng độ phủ, nhằm quảng bá, lan tỏa thương hiệu và gia tăng sản 

lượng. 

- Đối với thị trường xuất khẩu, nắm bắt kịp thời các tiêu chuẩn nhập khẩu 

nghiêm ngặt, khắt khe, những phong tục tập quán, thị hiếu của từng nước nhập khẩu, 

tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường. Hiện nay, sản phẩm của Safoco cũng 

đã thâm nhập được vào những thị trường khó tính, đòi hỏi chất lượng cao như: Mỹ, 

Úc, Pháp, Đức, Canada, Nga, Na Uy, Thụy Điển, Tiệp Khắc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

các nước thuộc khối Asian... 

- Thực hiện tốt công tác quản trị tài chính, sử dụng vốn đúng mục đích, có 

hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. 

- 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 đủ nhu cầu tiêu thụ thị trường. 

- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định với mức tiền lương bình 

quân năm 2022 là 15,80 triệu đồng/người/tháng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 

2021 (14,03 triệu đồng/người/tháng). Các chế độ, quyền lợi thực hiện đúng hợp đồng 

lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định Bộ Luật lao động. 

- Công bố thông tin chính xác, công khai, minh bạch đúng quy định của Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH 2023 

Năm 2023 dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, 

đối mặt nhiều rủi ro, thách thức về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội; xung đột Nga 

- U-crai-na kéo dài; tăng trưởng kinh tế thế giới suy giảm mạnh và có dấu hiệu suy 

thoái kinh tế ở nhiều quốc gia.  

Ở trong nước, kinh tế nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, 

sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng; đơn hàng xuất khẩu có nguy cơ sụt giảm do 

chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều 

quốc gia châu Âu, Mỹ khiến nhu cầu tiêu dùng, đầu tư giảm mạnh. Xu hướng ngày 

càng gia tăng tần suất các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa 

của Việt Nam, đặc biệt từ phía Mỹ, khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị động và 

gặp nhiều bất lợi trong tiếp cận thị trường.  

Ngoài những khó khăn chung Công ty Safoco năm 2023 sẽ có những thuận 

lợi, khó khăn như: 

- Thuận lợi: 

+ Quy tụ được sức mạnh đoàn kết thống nhất từ Hội đồng quản trị, Ban điều 

hành và toàn thể người lao động luôn vì một mục tiêu phát triển bền vững thương 

hiệu Safoco. 

+ Sản phẩm có chất lượng tốt, giá trị cao, quy trình sản xuất luôn đạt vệ sinh 

an toàn thực phẩm. Đối với sản phẩm xuất khẩu, luôn tuân thủ tiêu chuẩn của từng 

nước sở tại (như: Tiêu chuẩn của khối EU, tiêu chuẩn FDA của nước Mỹ, tiêu chuẩn 

KFDA của Hàn quốc,...). 

+ Công ty đã duy trì nhiều năm xây dựng thương hiệu Safoco phát triển bền 

vững, được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam và các nước thuộc 

Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, khối EU. 

+ Thị trường nội địa: Công ty có hệ thống phân phối khắp 63 tỉnh thành trên 

toàn quốc, sản phẩn Safoco được bày bán tại hầu hết các kênh siêu thị cao cấp (như: 

Coop Mart, Big C, Win Mart, Mega Market, Sài gòn Satra, Aeon, Lotte Mart…), 

các cửa hàng tiện ích (Bách hoá xanh, Vissan, Vinafood Mart, G7 Mart, Sài gòn 

HD...), trung tâm thương mại, các chợ thông qua các đại lý truyền thống, đồng thời 

không ngừng khai thác thêm các cửa hàng tạp hóa, điểm bán nhỏ lẻ ở vùng sâu để 

tăng độ phủ, nhằm quảng bá, lan tỏa thương hiệu. 

+ Thị trường xuất khẩu: sản phẩm của Safoco đã và đang từng bước chinh 

phục quốc tế với những bước đi vững chắc, xuất khẩu vào những thị trường khó tính, 

đòi hỏi chất lượng cao như: Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Canada, Nga, Na Uy, Thụy Điển, 

Tiệp Khắc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước thuộc khối Asian... 
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+ Nhà xưởng được nâng cấp, máy móc thiết bị được đầu tư mới, tăng năng 

lực sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước và xuất khẩu. 

+ Nguồn nhân lực ổn định, trung thành, tay nghề giỏi, đội ngũ cán bộ quản lý 

có nhiều kinh nghiệm, thường xuyên được đưa đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ mới, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế.  

- Khó khăn: 

+ Trong 6 tháng đầu năm, Công ty phải hoàn tất công tác chuẩn bị để tiếp các 

đoàn đánh giá: AB World Foods, SMETA 4 Pillars, KFDA của Hàn Quốc… đến 

kiểm tra quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm Safoco. 

+ Ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ 

suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ cũng như toàn cầu sẽ vẫn còn tiếp 

diễn, khiến sức mua của người tiêu dùng ở các nước sụt giảm nghiêm trọng, vì vậy, 

sản lượng xuất khẩu các doanh nghiệp của Việt Nam dự báo tiếp tục giảm trong 6 

tháng đầu năm 2023, trong đó có Safoco.  

+ Hiện nay, Việt Nam gia nhập nhiều tổ chức kinh tế quốc tế: WTO, ASEAN, 

APEC và tham gia các hiệp định thương mại tự do (CPTPP, EVFTA, RCEP,…) 

ngày càng nhiều tập đoàn nước ngoài có ưu thế về công nghệ, tiềm lực tài chính dồi 

dào, cùng với những ưu đãi về thuế quan, các rào cản thương mại bị xóa bỏ khi hội 

nhập, đầu tư xây dựng nhà máy gia nhập vào ngành thực phẩm, khiến cho các doanh 

nghiệp trong nước đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng sản phẩm, giá cả, 

thương hiệu... với các nhà đầu tư nước ngoài và Safoco cũng không ngoại lệ. 

Mặc dù dự báo có nhiều khó khăn, thuận lợi nêu trên nhưng Hội đồng quản 

trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong công ty quyết tâm thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông 

qua như sau: 

1. Các chỉ tiêu cơ bản: 

-  Sản lượng bán ra  : 15.000 tấn sản phẩm  

-  Tổng Doanh thu  : 820 tỷ đồng 

-  Lợi nhuận trước thuế : 66 tỷ đồng 

2. Các giải pháp thực hiện: 

 - 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 

vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, phù hợp với tiêu chuẩn Bộ 

Y tế và các nước nhập khẩu. 
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  - Khai thác, vận hành máy móc thiết bị 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.  

  - Tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, thâm nhập các thị 

trường xuất khẩu mới, khai thác thêm khách hàng, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm 

mang thương hiệu Safoco ra thị trường nước ngoài. 

  - 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 sản xuất 

góp phần giảm giá thành, mang lại hiệu quả chung cho Công ty. 

- Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ quý, bán niên, năm đúng thời gian quy 

định, công khai minh bạch để giúp các nhà đầu tư nắm bắt được các thông tin chính 

xác. 

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ tự động hóa vào sản 

xuất để gia tăng sản lượng, giảm công đoạn thủ công, giảm giá thành, nâng sức 

cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. 

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng tay nghề phù hợp với 

mục tiêu phát triển Công ty, 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 nhân sự. 

 Nhiệm kỳ 2018 – 2022, Safoco đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, là 

một trong những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm khô lớn nhất cả nước, khẳng định 

uy tín và giá trị thương hiệu trên thị trường, với danh mục sản phẩm phong phú đa 

dạng, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, có hệ thống phân phối rộng khắp 

cả nước, cở sở hạ tầng khang trang, nhà xưởng thông thoáng, quy trình sản xuất đạt 

tiêu chuẩn xuất khẩu.  

  Với triết lý kinh doanh, Công ty luôn xác định người lao động là tài sản vô 

giá, chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, cam 

kết đặt “Lợi ích sức khỏe người tiêu dùng lên trên hết”, hài hòa lợi ích Công ty – 

Cổ đông – Người lao động và các bên liên quan, quản trị nguồn vốn tốt, bảo vệ môi 

trường, có trách nhiệm với xã hội và tuân thủ nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước. Công 
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ty luôn tự tin đã sẵn sàng xây dựng mục tiêu phát triển các sản phẩm mang thương 

hiệu Safoco, tiếp tục chinh phục các thị trường khó tính nhất cũng có thể sử dụng 

sản phẩm của Công ty trong tương lai, để góp phần nâng tầm vị thế thương hiệu của 

Safoco trên đấu trường quốc tế. 

  Bước sang năm 2023, năm bản lề của nhiệm kỳ 2023-2027, trong nhiệm kỳ 

mới này, với những tác động sau đại dịch Covid, chắc chắc sẽ là thách thức rất lớn 

với các doanh nghiệp sản xuất. Để duy trì cho Công ty tiếp tục phát triển bền vững, 

bất kỳ khó khăn nào cũng đều vượt qua được, thì trước hết Hội đồng quản trị, Ban 

điều hành và tập thể người lao động luôn phải đoàn kết nội bộ, đồng tâm hiệp lực, 

trên dưới một lòng, nhất hô bá ứng, quyết tâm cùng nhau sản xuất gia tăng sản lượng, 

xây dựng thương hiệu Safoco có sức lan tỏa rộng rãi ở thị trường trong và ngoài 

nước.    
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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264  Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

         Số: 03/BC-SAF/HĐQT   Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

BÁO CÁO 

Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 và 

phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2027 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2022  

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018 – 2022 

 Năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 

2022 với 05 thành viên, gồm: 

S

tt 
Họ và tên 

Cổ đông 

/ Đại diện cổ đông lớn 
Chức danh 

1 Ông Trần Hoàng Thao 

Đại diện phần vốn góp của 

TCT Lương thực miền 

Nam, tỷ lệ 20%/VĐL  

Chủ tịch HĐQT 

 chuyên trách 

2 Bà Phạm Thị Thu Hồng Cổ đông lớn 
Thành viên HĐQT;  

Tổng giám đốc 

3 
Ông Nguyễn Công 

Minh Khoa 

Đại diện phần vốn góp của 

TCT Lương thực miền 

Nam, tỷ lệ 11,29%/VĐL 

Thành viên HĐQT;  

Phó Tổng giám đốc 

4 Ông Nguyễn Văn Hưng 

Đại diện phần vốn góp của 

TCT Lương thực miền 

Nam, tỷ lệ 10%/VĐL 

Thành viên HĐQT 

5 Ông Nguyễn Văn Sang 
Công ty CP Đầu tư 

Thương mại Hoa sen đề cử 
Thành viên HĐQT 

 - Ngày 12/4/2019, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên 

HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Hưng và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Hoài giữ chức 

vụ Thành viên HĐQT.  

- Ngày 09/04/2021, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên 

HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Sang và bầu bổ sung Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân 

giữ chức vụ Thành viên HĐQT.  

- Ngày 08/04/2022, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên 

HĐQT đối với Ông Trần Hoàng Thao và Bà Nguyễn Thị Hoài, bầu bổ sung Ông 

Nguyễn Văn Hiển và Ông Nguyễn Tri Nghĩa giữ chức vụ Thành viên HĐQT.  
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- Ông Nguyễn Văn Hiển được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội 

đồng quản trị không chuyên trách Công ty CP LTTP Safoco kể từ ngày 08/4/2022. 

Hiện nay, Hội đồng quản trị có 05 thành viên gồm: 

Stt Họ và tên Cổ đông 

/ Đại diện cổ đông lớn 
Chức danh 

1 Ông Nguyễn Văn Hiển 

Đại diện phần vốn góp của 

TCT Lương thực miền Nam 

- CTCP, tỷ lệ 20%/VĐL  

Chủ tịch HĐQT 

không chuyên trách 

2 Bà Phạm Thị Thu Hồng Cổ đông lớn 
Thành viên HĐQT;  

Tổng giám đốc 

3 
Ông Nguyễn Công 

Minh Khoa 

Đại diện phần vốn góp của 

TCT Lương thực miền Nam 

- CTCP, tỷ lệ 11,3%/VĐL 

Thành viên HĐQT;  

Phó Tổng giám đốc 

4 Ông Nguyễn Tri Nghĩa 

Đại diện phần vốn góp của 

TCT Lương thực miền 

Nam, tỷ lệ 10%/VĐL 

Thành viên HĐQT;  

Phó Tổng giám đốc 

5 
Ông Lưu Nguyễn Chí 

Nhân 

Tổng Công ty cổ phần Bảo 

hiểm Hàng không đề cử 
Thành viên HĐQT 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 

2.1. Kết quả hoạt động của Công ty 

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 

Stt Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tốc độ 

tăng 

trưởng 

BQ (%) 

1 Doanh thu 
Triệu 

đồng 
1.016.204 1.066.643 1.081.936 962.447 802.541 (5,73) 

2 
Sản lượng 

sản xuất 
Tấn 15.039 13.850 15.040 16.150 14.882 (0,26) 

3 
Sản lượng 

tiêu thụ 
Tấn 13.821 13.674 15.372 17.393 14.073 0,45 

4 
Lợi nhuận 

trước thuế 

Triệu 

đồng 
50.588 52.768 58.876 62.258 65.550 6,69 

5 Cổ tức % 30 38 30 40 34(*) 3,18 

 Tiền mặt % 30 30 30 30 34  

 Cổ phiếu %  8  10   

(*): Cổ tức dự kiến 



3 
 

b) Công tác sản xuất 

Công ty không ngừng cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị theo 

quy trình khép kín, quản lý an toàn thực phẩm, chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 

22000:2018; ISO 9001:2015 và HACCP. 

Sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế, tiêu chuẩn KFDA 

và được đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa ở tất cả các nước thuộc Châu 

Âu, Châu Á, Châu Mỹ, khối EU.  

Năm 2022, Safoco vinh dự được Bộ Công thương cấp chứng nhật đạt Thương 

hiệu quốc gia Việt Nam. Nhiều năm liền sản phẩm Safoco được người tiêu dùng bình 

chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao; Hàng Việt Nam chất lượng cao – chuẩn hội 

nhập; Top 10 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm; Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn 

hiệu cạnh tranh; Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN; Top 10 Thương hiệu vàng chất 

lượng Quốc tế Top 10 sản phẩm vàng Việt Nam. 

c) Công tác kinh doanh 

Thị trường nội địa: Công ty đã thiết lập và khai thác tốt hệ thống phân phối khắp 

63 tỉnh thành trên toàn quốc, sản phẩn Safoco được bày bán tại hầu hết các kênh siêu 

thị cao cấp (như: Coop Mart, Big C, WinMart, Mega Market, Sài gòn Satra, Aeon, 

Lotte Mart…), các cửa hàng tiện ích (Bách hoá xanh, Vissan, Vinafood Mart, G7 Mart, 

Sài gòn HD...), trung tâm thương mại, các chợ thông qua các đại lý truyền thống, đồng 

thời không ngừng khai thác thêm các cửa hàng tạp hóa, điểm bán nhỏ lẻ ở vùng sâu để 

tăng độ phủ, nhằm quảng bá, lan tỏa thương hiệu. 

Thị trường xuất khẩu, sản phẩm của Safoco đã và đang từng bước chinh phục 

quốc tế với những bước đi vững chắc, xuất khẩu vào những thị trường khó tính, đòi hỏi 

chất lượng cao như: Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Canada, Nga, Na Uy, Thụy Điển, Tiệp Khắc, 

Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước thuộc khối Asian...  

Sản lượng tiêu thụ giai đoạn 2018 – 2022: 

Chỉ tiêu Đvt 2018 2019 2020 2021 2022 

Tốc độ tăng 

trưởng BQ 

(%) 

Sản lượng tiêu thụ Tấn 13.821 13.674 15.372 17.393 14.073 0,45 

Nội địa Tấn 11.031 10.530 10.445 13.284 9.346 (4,06) 

Xuất khẩu Tấn 2.790 3.144 4.927 4.109 4.727 14,09 

Hoàn thành thủ tục đăng ký sử dụng mã số, mã vạch cho tất cả sản phẩm và cập 

nhật thông tin liên quan vào cơ sở dữ liệu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng tại địa chỉ http://vnpc.gs1.gov.vn 
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Hoạt động kinh doanh của nhà hàng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm giai đoạn 2021-

2022 rất khó khăn, doanh thu giảm vì phải đóng cửa trong thời gian dài do bị ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19. 

d) Về đầu tư mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất 

 Trong 5 năm, Công ty đã đầu tư gần 54,5 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, 

mua sắm máy móc thiết bị, các hạng mục đầu tư thực sự cần thiết, mang lại hiệu quả 

giảm công đoạn thủ công, góp phần tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh 

trên thị trường. 

Đầu tư mua 

sắm - 

XDCB 

Đvt 2018 2019 2020 2021 2022 Cộng 

Triệu 

đồng 
19.518 15.801 6.118 8.402 4.648 54.487 

Công tác thực hiện đầu tư hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả và tiết kiệm chi 

phí, 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 trong quá trình sản xuất.  

e) Về công tác tài chính 

Quản trị tài chính lành mạnh, nguồn vốn được bảo toàn, kịp thời phục vụ các hoạt 

động sản xuất kinh doanh, không phải vay vốn ngân hàng, không có trường hợp gian 

lận và ghi nhận bất thường đối với giao dịch bên liên quan.  

Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập phù hợp với chuẩn mực kế 

toán, được soát xét, kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC (năm 2018, 2019) và Chi 

nhánh Công ty TNHH KPMG (năm 2020, 2021, 2022). 

Nhiệm kỳ 2018-2022, Cục thuế Tp.HCM đã có 02 đợt thanh tra việc chấp hành 

các nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, các 

khoản chi phí, thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2011 – 2020, kết luận Công ty đã chấp 

hành tốt quy định về nộp thuế. 

Hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 79.181.540.000 đồng lên thành 

120.465.900.000 đồng sau 2 đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn trả cổ tức và phát hành 

cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (năm 2020 và năm 2022). 

Nội dung Đvt 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Tốc độ tăng 

trưởng BQ 

(%) 

Vốn chủ sở 

hữu 

Triệu 

đồng 
126.754 137.597 152.912 163.596 176.113 8,57 

Vốn điều 

lệ 

Triệu 

đồng 
79.182 79.182 100.558 100.558 120.466 11,06 
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f) Về công tác tổ chức nhân sự   

Công ty luôn quan tâm chăm lo cho người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập 

tăng trưởng hàng năm. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định pháp luật, 

hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, trả lương, thưởng đầy đủ, công bằng, 

cạnh tranh, đúng thời hạn. 

Chỉ tiêu Đvt 2018 2019 2020 2021 2022 

Tốc độ 

tăng 

trưởng 

BQ (%) 

Tiền lương bình 

quân (người/tháng) 

Triệu 

đồng 
13,151 13,547 13,967 14,029 15,800 4,69 

 Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao 

động. Xây dựng môi trường làm việc thông thoáng, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, 

khám sức khỏe định kỳ, chăm lo bữa ăn đủ chất, đủ dinh dưỡng. 

  Năm 2018, Công ty vinh dự được Tổng liên đoàn lao động Việt công nhận 

“Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động”. 

2.2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 

a) Công tác quản trị 

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã 

thực hiện chức năng giám sát, quyết định chiến lược kinh doanh hằng năm của Công 

ty. 

Nhiệm kỳ 2018-2022, HĐQT đã tổ chức 37 phiên họp (trong đó 18 cuộc họp trực 

tiếp và 19 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản). Trong các cuộc họp 

HĐQT đã xem xét, thảo luận và có những định hướng hợp lý và ban hành các nghị 

quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản, cơ cấu tổ 

chức, nhân sự... để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm 

vụ Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.  

Nội dung các nghị quyết, quyết định đã được thể hiện trên Báo cáo quản trị hàng 

năm và đã được công bố thông tin đúng quy định. 

b) Thù lao Hội đồng quản trị 

Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 là 

3.311 triệu đồng, cụ thể: 

Chỉ tiêu Đvt 2018 2019 2020 2021 2022 Cộng 

Thù lao HĐQT Triệu đồng 593 576 684 684 774 3.311 
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c) Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành 

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao,  

tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty. 

Trong lĩnh vực tài chính, Ban điều hành đã chủ động rà soát, đánh giá việc sử 

dụng vốn trong sản xuất kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, các định hướng 

chiến lược của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được triển khai 

thực hiện đúng kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản kinh doanh đã đề ra.  

Chú trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công việc, 

xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, thoáng mát, an toàn, ưu tiên lợi ích của 

người lao động, cổ đông và đảm bảo sự phát triển dài hạn của Công ty. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2023 - 2027 

1. Tình hình thế giới 

Giai đoạn 2023 – 2027, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó 

lường với sự bùng nổ của cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, cạnh tranh chiến lược giữa 

các nước lớn ngày một gia tăng, các hiệp định thương mại đi liền với chính sách bảo 

hộ, cấm vận của các nước, đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó kiểm 

soát, có thể tác động lâu dài đến nền kinh tế thế giới.  

Ở trong nước, khi Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới thể hiện qua 

nhiều Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới (như CPTTP, EVFTA...) tạo cơ hội cho 

các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng phát triển thị trường trong nước cũng như quốc 

tế. Tuy nhiên, khi tham gia thị trường chung, cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, buộc các doanh 

nghiệp sản xuất trong nước không ngừng nâng cao năng lực canh tranh, chất lượng và 

giá cả sản phẩm được minh bạch hơn… để cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài, đặc 

biệt là từ các nước tham gia AEC hay TPP. 

2. Định hướng chiến lược giai đoạn 2023 - 2027 

2.1. Chiến lược phát triển sản phẩm chủ lực:  

- Tập trung phát triển ngành kinh doanh chính là sản xuất chế biến thực phẩm khô 

với 4 nhóm sản phẩm chủ lực (mì sợi, nui, bún và bánh tráng). Luôn xác định chất 

lượng sản phẩm đóng vai trò quyết định uy tín thương hiệu và sự phát triển của doanh 

nghiệp. 

- Hoạch định chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trong sản xuất chế 

biến và tiêu thụ phù hợp với từng giai đoạn, thực tế của Công ty.  

- Duy trì và liên tục cải tiến quy trình sản xuất phù hợp hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 22000:2018 & HACCP. 
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- Cập nhật kịp thời các quy định của Bộ Y tế, tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước 

về an toàn thực phẩm, nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm 

đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và người nước. 

- Duy trì hệ thống phân phối vững mạnh, tiếp tục khảo sát, tìm hiểu thị trường, 

xây dựng các chương trình bán hàng thích hợp, tăng cường tham gia các hội chợ thương 

mại nước ngoài để mở rộng mạng lưới tiêu thụ trong và ngoài nước, gia tăng thị phần, 

giữ vững vị thế thương hiệu Safoco trên thị trường. 

- Tiếp tục đầu tư cải tạo nhà xưởng, nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất, mua 

sắm máy móc thiết bị công nghệ hiện đại, giảm thiểu công đoạn thủ công, nâng cao 

chất lượng sản phẩm, tăng năng lực sản xuất. 

2.2. Chiến lược xây dựng thương hiệu: 

- Tiếp tục vận dụng mọi lợi thế về thương hiệu, về sức lan tỏa của sản phẩm tại 

thị trường trong nước và quốc tế, cam kết cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm Mì 

sợi, Nui, Bún, Bánh tráng chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Công ty tiếp tục và duy trì đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền sản phẩm ở tất 

cả các nước thuộc Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, khối EU,… 

- Cam kết hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước và tạo 

việc làm ổn định cho người lao động, tham gia các công tác từ thiện xã hội. 

2.3. Quản trị doanh nghiệp  

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty phù 

hợp với các quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, nghiên cứu phát triển công nghệ số, đầu tư 

ứng dụng phần mềm quản lý nội bộ trong mọi hoạt động tài chính kế toán, quản lý nhân 

sự, quản lý khách hàng... 

- Quản trị tài chính tốt, kiểm soát bảo toàn nguồn vốn chặt chẽ, quản lý dòng tiền 

có hiệu quả, linh hoạt và an toàn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ kịp 

thời hoạt động sản xuất kinh doanh, không để phát sinh công nợ khó đòi. 

2.4. Cơ cấu nhân sự, bộ máy tổ chức 

- Đào tạo đội ngũ lao động chuyên nghiệp, năng động sáng tạo, giỏi tay nghề, xây 

dựng bộ máy tổ chức, quản lý tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả, đảm bảo nhân sự cấp cao 

được ổn định trong thời gian dài đáp ứng công tác hoạch định, kiểm tra, thực hiện các 

chiến lược từ ngắn hạn, trung hạn đến dài hạn.  

- Tạo môi trường làm việc tốt, an toàn, xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp 

và vận dụng chính sách lương thưởng cùng các chế độ đãi ngộ khác, nhằm nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 
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3. Mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027 

- Hoàn thành mục tiêu, kế hoạch 05 năm (2023 – 2027), cụ thể: 

+ Tổng doanh thu   : 4.100.000 triệu đồng 

+ Sản lượng sản xuất  : 77.500 tấn 

+ Sản lượng bán ra   : 75.000 tấn 

+ Lợi nhuận trước thuế : 325.000 triệu đồng 

+ Cổ tức dự kiến hàng năm : 30%/vốn điều lệ 

- Phấn đấu trở thành một doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong sản xuất chế 

biến thực phẩm khô, không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư 

cải tiến quy trình sản xuất nâng cao năng lực sản xuất, tuân thủ quy định về công bố 

chất lượng sản phẩm. 

 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. 

 - Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập tăng trưởng, được 

hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật, thỏa ước lao động tập thể. 

  Nhiệm kỳ 2018-2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức như: thời tiết diễn 

biến bất thường, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường cạnh tranh gay gắt, tuyển 

dụng nhân sự khó khăn, chi phí nguyên, nhiên, phụ liệu tăng cao... nhưng được sự định 

hướng của Đại hội đồng cổ đông, giám sát, chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, đồng thời, với tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ, đồng hành của toàn thể người 

lao động, Ban điều hành đã đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời, dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm, tùy cơ ứng biến theo tình hình thực tế, thực hiện hoàn thành 

nhiệm vụ các mục tiêu mà Đại hội Đồng cổ đông đã đề ra, phát huy được thế mạnh của 

mình về chất lượng sản phẩm, có hệ thống phân phối hiệu quả, tiếp tục duy trì vị thế 

thương hiệu Safoco dẫn đầu thị trường trong nước và lan tỏa mạnh mẽ ra thị trường 

xuất khẩu. 

Thành công lớn nhất của nhiệm kỳ 2018-2022 là giai đoạn đỉnh điểm chống dịch 

Covid -19, một số tỉnh, thành và Tp. Hồ Chí Minh bắt buộc phải thực hiện "3 tại chỗ" 

nhưng Công ty vẫn duy trì hoạt động, cung ứng đủ sản phẩm phục vụ người dân trong 

nước và xuất khẩu, khống chế 100% không có ca F0 trong 100 ngày thực hiện “3 tại 

chỗ”, sản lượng bán ra tăng trưởng, người lao động có việc làm, thu nhập tăng cao, an 

toàn trong lao động. 

  Bước sang nhiệm kỳ 2023-2027, dự đoán có nhiều khó khăn hơn, tuy nhiên với 

sự tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sự đồng 

cảm, chia sẻ của người lao động, Ban điều hành với ý chí, quyết tâm cao, năng động, 

nhạy bén với diễn biến của thị trường, tận dụng tối đa nguồn lực, chủ động đầu tư ứng 

dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ được khách hàng, 
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phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao, đảm bảo việc làm cho người lao động, hoàn 

thành nghĩa vụ với nhà nước và cổ đông.  

 Với năng lực sản xuất hiện tại của nhà máy, trong thời gian sắp tới, Công ty 

Safoco khẳng định sẵn sàng đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu 

dùng trong nhiệm kỳ 2023-2027 và những năm tiếp theo. 

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công! 
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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Thành phố. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

    Số: 01/T.Tr-SAF/HĐQT      Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

TỜ TRÌNH  

Về dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 

phân phối lợi nhuận năm 2023 

Kính gửi:    Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Lương thực Thực phẩm 

Safoco đã được kiểm toán; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/ĐHCĐ ngày 08/4/2022 của Đại hội đồng cổ 

đông; 

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-SAF/HĐQT ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản 

trị Công ty. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến phân phối 

lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau: 

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 

Stt Diễn giải Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN 65.549.805.665 

 - Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN 3.679.657.063 

 - Điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế TNDN (hoãn lại) 386.894.857 

2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 68.842.567.871 

3 Thuế TNDN năm 2022 (20% TNCT) 13.846.986.846 

 - Thuế TNDN hiện hành 13.768.513.575 

 - Thuế TNDN hoãn lại 78.473.271 

4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 51.702.818.819 

5 Lợi nhuận còn lại để phân phối 51.702.818.819 

5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 14.583.847.847 

 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 5.170.281.882 

 - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 15% LNST) 7.755.422.823 

 
- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành (tương đương 2,24% 

LNST) 
1.158.143.142 

 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 500.000.000 

5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 37.118.970.972 
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Stt Diễn giải Số tiền 

6 Lợi nhuận chia cổ tức 40.999.549.853 

 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 37.118.970.972 

 - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại 3.880.578.881 

7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức 34%/VĐL 40.958.406.000 

 - Trả bằng tiền mặt (34%/VĐL) 40.958.406.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023 41.143.853 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 

Stt Diễn giải Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN 66.000.000.000 

2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 66.000.000.000 

3 Thuế TNDN năm 2023 (20% TNCT) 13.200.000.000 

4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 52.800.000.000 

5 Lợi nhuận còn lại để phân phối 52.800.000.000 

5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 15.082.720.000 

 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 5.280.000.000 

 - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 15% LNST) 7.920.000.000 

 
- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành (tương đương 2,24% 

LNST) 
1.182.720.000 

 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 700.000.000 

5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 37.717.280.000 

6 Lợi nhuận chia cổ tức 37.758.423.853 

 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 37.717.280.000  

 - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại 41.143.853  

7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức 30%/VĐL 36.139.770.000 

 - Trả bằng tiền mặt (30%) 36.139.770.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024 1.618.653.853 

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng!                                                                  
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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264       Fax: 028 37245263   Website: www.safoco.com.vn 

    Số: 02/T.Tr-SAF/HĐQT        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

TỜ TRÌNH  
Về quỹ tiền lương người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị,  

Ban kiểm soát, Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/ĐHCĐ ngày 08/4/2022 của Đại hội 

đồng cổ đông; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 13/01/2023 của Hội đồng 

quản trị (HĐQT) Công ty. 

Năm 2022, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco đã thực hiện 

chi trả tiền lương người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 

Thư ký như sau: 

a) Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: 6.002,568 triệu đồng. 

b) Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký là 

774 triệu đồng, mức hưởng như sau: 

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/ tháng; 

- Thành viên Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng/người/tháng; 

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương không hưởng thù lao. 

- Thành viên Ban kiểm soát : 7.500.000 đồng/người/tháng; 

- Thư ký     : 6.000.000 đồng/người/tháng. 

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, thông qua kế hoạch tiền 

lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023 

như sau: 

a) Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý: 6.043,752 triệu đồng. 

b) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký là 

804 triệu đồng, mức hưởng như sau: 

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng; 
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- Thành viên Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng/người/tháng; 

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương không hưởng thù lao. 

- Thành viên Ban kiểm soát : 7.500.000 đồng/người/tháng; 

- Thư ký     : 6.000.000 đồng/người/tháng. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương thực hiện của 

người quản lý, quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư 

ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 

Trân trọng! 

          



 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

Số: 03/T.Tr-SAF/HĐQT                    Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 

nhiệm kỳ 2023 – 2027 và năm 2023  

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022, năm 

2022, phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2027 và năm 2023, đã được 

trình bày tại Đại hội. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh 

doanh nhiệm kỳ 2023 – 2027 và năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau: 

1. Kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2027 

- Hoàn thành mục tiêu, kế hoạch 05 năm (2023 – 2027), cụ thể: 

+ Tổng doanh thu   : 4.100.000 triệu đồng 

+ Sản lượng sản xuất  : 77.500 tấn 

+ Sản lượng bán ra   : 75.000 tấn 

+ Lợi nhuận trước thuế  : 325.000 triệu đồng 

+ Cổ tức dự kiến hàng năm : 30%/vốn điều lệ 

- Phấn đấu trở thành một doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong sản xuất chế 

biến thực phẩm khô, không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư cải 

tiến quy trình, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, tuân thủ quy định về công bố chất 

lượng sản phẩm. 

 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. 

 - Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập tăng trưởng, được 

hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật, thỏa ước lao động tập thể. 

2. Kế hoạch năm 2023 

-  Sản lượng bán ra : 15.000 tấn sản phẩm;  

-  Tổng Doanh thu  : 820 tỷ đồng; 

-  Lợi nhuận trước thuế : 66 tỷ đồng. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 

Trân trọng! 
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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

    Số: 01/T.Tr-SAF/BKS                     Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

TỜ TRÌNH 
Về đề nghị chọn đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2023 

Kính gửi:    Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật kế toán; 

- Căn cứ Điều lệ 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông 

chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC của Công ty CP 

Lương thực Thực phẩm Safoco năm 2023 với các nội dung sau:  

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: 

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, 

được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức 

phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán. 

- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính cho Safoco (việc 

kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC). 

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; 

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi 

kiểm toán do Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Safoco yêu cầu. 

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập: 

Với các tiêu thức lựa chọn như trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 04 (bốn) đơn vị 

kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong 

năm tài chính 2023 của Công ty, như sau: 

 Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

 Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC 
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 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

          3. Ý kiến của Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua: 

- Các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập nêu 

trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán 

BCTC của Công ty. 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các Công ty 

kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng 

cung cấp dịch vụ với đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công 

ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng! 

  

       

 



 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264    Fax: 028 37245263   Website: www.safoco.com.vn 

Số: 04/T.Tr-SAF/HĐQT                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

TỜ TRÌNH  

Về việc trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội  

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/ĐHCĐ ngày 08/4/2022 của Đại hội đồng cổ 

đông Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco. 

Từ nhiều năm qua, trách nhiệm đối với cộng đồng của Safoco luôn được sự đồng 

hành của Cổ đông và CB.CNV trong công ty cùng đóng góp để thực hiện đạo lý "Uống 

nước nhớ nguồn";"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. 

Theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã thực 

hiện công tác từ thiện với số tiền là 500 triệu đồng, cho những nội dung sau: 

+ Hỗ trợ 3.000 kg sản phẩm Safoco ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vĩ 

tuyền đầu tổ quốc"; 

+ Hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Huyện Chợ Lách, Bến Tre với 

số tiền 100 triệu đồng; 

+ Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để 

ai bị bỏ lại phía sau”, Công ty đã hỗ trợ 5.000 kg sản phẩm Safoco ủng hộ Quỹ "Vì 

người nghèo" do Mặt trận Tổ quốc Tp.HCM phát động. 

Năm 2023, 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 700 triệu đồng trích từ phần lợi 

nhuận sau thuế năm 2023.  

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng!         
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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

    Số: 05/T.Tr-SAF/HĐQT             Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

TỜ TRÌNH  

Về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi,  

bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 
 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Luật sửa đổi số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, bổ 

sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh: 

- Bán buôn thực phẩm (mã ngành 4632).  

Chi tiết: Mua bán các mặt hàng lương – thực phẩm, công nghệ phẩm, nông - thủy 

- hải sản, các loại thức uống nhanh, hàng tươi sống, rượu (thực hiện theo Quyết định 

64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 

17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch 

kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; trừ gạo, thuốc 

lá và xì gà, đường mía, đường củ cải). 

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (mã ngành 4649) 

Chi tiết: Mua bán các mặt hàng vải sợi, quần áo, mỹ phẩm, hàng trang sức, bóp 

ví, giày da, văn phòng phẩm, hàng sành sứ -  thủy tinh, nhựa gia dụng (trừ hàng hóa 

thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 

phối) 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: 

a) Nội dung 1:  

Tại khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung như sau: 
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"Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: 

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Sản xuất đồ trang trí nội thất (không tái chế phế thải, 

xi mạ điện, gia công cơ khí và sản xuất hàng gốm – sứ - thủy 

tinh tại trụ sở) 

3290 

2 

Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Mua bán các mặt hàng lương – thực phẩm, công nghệ 

phẩm, nông - thủy - hải sản, các loại thức uống nhanh, hàng 

tươi sống, rượu (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-

UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực 

phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; trừ gạo, thuốc lá 

và xì gà, đường mía, đường củ cải). 

4632 

3 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

Chi tiết: Mua bán hàng kim khí điện máy, hàng điện tử - điện 

lạnh – điện gia dụng. Mua bán vật liệu xây dựng (trừ các hàng 

hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối). 

4663 

4 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

Chi tiết: Mua bán các mặt hàng vải sợi, quần áo, mỹ phẩm, 

hàng trang sức, bóp ví, giày da, văn phòng phẩm, hàng sành 

sứ -  thủy tinh, nhựa gia dụng (trừ hàng hóa thuộc Danh mục 

hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, 

quyền nhập khẩu, quyền phân phối). 

4649 

5 

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống (không hoạt 

động tại trụ sở). 

5610 

6 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: cho thuê nhà xưởng. 

6810 

7 

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 

Chi tiết: Sản xuất mì, mì sợi, bún, nui, bánh tráng, các loại từ 

tinh bột, bột mì. Chế biến các mặt hàng lương - thực, thực 

phẩm (trừ sản xuất, chế biến tươi sống tại trụ sở). 

10740 

(Chính) 
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STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

8 
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Trừ khí hóa lỏng để vận 

chuyển) 
4933 

b) Nội dung 2: 

Tại Điều 6 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung như sau: 

" Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần" 

c) Nội dung 3: 

Tại khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung như sau: 

" Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông 

qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và 

biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 

4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở 

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

e. Tổ chức lại, giải thể công ty. 

2.   Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng 

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 

4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp." 

d) Nội dung 4: 

Tại điểm i khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

2.   Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và 

Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền 

hạn và nghĩa vụ sau: 

i.   Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định tiền 

lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Tổng giám đốc, Phó 

Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; cử người đại diện theo ủy quyền 

tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty 

khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;" 
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đ) Nội dung 5: 

Tại khoản 1 Điều 34 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 34. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 

Kế toán trưởng." 

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Tại khoản 2, 3 Điều 16 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ 

sung như sau: 

"Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

2.   Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng 

nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý 

thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các 

điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.  

3.   Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên 

bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính 

xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ 

tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối 

với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật 

này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan." 

(Đính kèm phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT) 

4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất: 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Điều lệ, Quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản trị và các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch 

và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật sau khi được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua việc điều chỉnh trên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng!  
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PHỤ LỤC SỬ A ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 

(Đính kèm Tờ trình số 05/T.tr-SAF/HĐQT ngày 13/3/2023 của HĐQT Công ty CP LTTP Safoco) 

Stt Nội dung hiện tại Sau khi sửa đổi, bổ sung 
Căn cứ 

pháp lý 

A I. SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY   

1 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: 

Stt Tên ngành Mã ngành 

2 

Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Mua bán các mặt 

hàng lương – thực phẩm, 

công nghệ phẩm, nông – thủy 

– hải sản, các loại thức uống 

nhanh, hàng tươi sống, rượu 

(thực hiện theo Quyết định 

64/2009/QĐ-UBND ngày 

31/7/2009 và Quyết định 

79/2009/QĐ-UBND ngày 

17/10/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh 

về phê duyệt Quy hoạch kinh 

doanh nông sản, thực phẩm 

trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh; trừ gạo, thuốc lá, 

đường mía, đường củ cải). 

4632 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: 

Stt Tên ngành Mã ngành 

2 

Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Mua bán các mặt hàng 

lương – thực phẩm, công nghệ 

phẩm, nông - thủy - hải sản, các 

loại thức uống nhanh, hàng tươi 

sống, rượu (thực hiện theo 

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND 

ngày 31/07/2009 và Quyết định 

79/2009/QĐ-UBND ngày 

17/10/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về 

phê duyệt Quy hoạch kinh 

doanh nông sản, thực phẩm trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh; trừ gạo, thuốc lá và xì gà, 

đường mía, đường củ cải). 

4632 
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Stt Nội dung hiện tại Sau khi sửa đổi, bổ sung 
Căn cứ 

pháp lý 

Stt Tên ngành Mã ngành 

4 

Bán buôn đồ dùng khác cho 

gia đình 

Chi tiết: Mua bán các mặt 

hàng vải sợi, quần áo, mỹ 

phẩm, hàng trang sức, bóp ví, 

giày da, văn phòng phẩm, 

hàng sành sứ - thủy tinh, nhựa 

gia dụng. 

4649 

 

Stt Tên ngành Mã ngành 

4 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia 

đình 

Chi tiết: Mua bán các mặt hàng 

vải sợi, quần áo, mỹ phẩm, hàng 

trang sức, bóp ví, giày da, văn 

phòng phẩm, hàng sành sứ -  

thủy tinh, nhựa gia dụng (trừ 

hàng hóa thuộc Danh mục 

hàng hóa nhà đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài không được 

thực hiện quyền xuất khẩu, 

quyền nhập khẩu, quyền phân 

phối). 

4649 

 

2 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần  

3 

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông được thông qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu 

được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu 

quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ 

trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 

Luật Doanh nghiệp. 

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông được thông qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu 

được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu 

quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết 

tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các 

khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

Luật sửa đổi 

số 03/2022/ 

QH15 ngày 

11/01/2022 
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Stt Nội dung hiện tại Sau khi sửa đổi, bổ sung 
Căn cứ 

pháp lý 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng 

giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công 

ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

e. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở 

hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 

đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các 

khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật 

Doanh nghiệp. 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng 

giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất của công ty; 

e. Tổ chức lại, giải thể công ty. 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở 

hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ 

trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 

3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

4 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, 

Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, 

Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp 

đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng 

khác; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo 

ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng 

cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, 

Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, 

Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp 

đồng, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 

trưởng; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng 

thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết 

định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 
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Stt Nội dung hiện tại Sau khi sửa đổi, bổ sung 
Căn cứ 

pháp lý 

lợi khác của những người đó; 

5 

Điều 34. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó 

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành 

khác theo quy định của Điều lệ này. 

Điều 34. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó 

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. 
 

B II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký 

biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác 

của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ 

nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g 

và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên 

trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực 

và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản 

trị. 

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký 

biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác 

của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua 

biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định 

tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì 

biên bản này có hiệu lực.  

3. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên 

bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp 

chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung 

thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá 

nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ 

chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, 

Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. 

Luật sửa đổi 

số 03/2022/ 

QH15 ngày 

11/01/2022 
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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

QUY CHẾ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  

NHIỆM KỲ 2023-2027  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần 

Lương thực Thực phẩm Safoco nhiệm kỳ 2023-2027 được thực hiện theo những quy 

định như sau: 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên 

2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2027. 

3. Số lượng ứng cử viên tối đa: Không hạn chế 

4. Cơ cấu thành viên HĐQT: Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị 

là thành viên không điều hành 

5. Điều kiện ứng cử, đề cử: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ 

thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị. 

b.  Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng 

cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên 

hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.  

Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên 

Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

6. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: 

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

59/2020/QH14; 

DỰ THẢO 
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b. 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; 

c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị tại tối đa 05 công ty khác. 

d. Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết 

7. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, 

chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 

nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty 

nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.  

Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

- Trình độ chuyên môn; 

- Quá trình công tác; 

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

- Các thông tin khác (nếu có). 

II. BAN KIỂM SOÁT 

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên 

2. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2027 

3. Số lượng ứng cử viên tối đa: Không hạn chế 

4. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên (Thành viên Ban kiểm soát): 

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp; 

b. 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 doanh nghiệp; 

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

Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

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

người lao động của công ty 

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 
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g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước 

đó. 

5. Điều kiện đề cử: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ 

thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát. 

b. 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 Điều lệ công ty, 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm 

soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên 

Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật 

III. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ 

1.   Việc biểu quyết bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu. 

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở 

hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 

soát. cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình 

cho một hoặc một số ứng cử viên.  

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác 

định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 

phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 

thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến 

hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa 

chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

2.   Phiếu bầu 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 bầu cho các ứng 

viên không vượt quá số phiếu bầu của cổ đông. 

3.   Phiếu bầu cử không hợp lệ: 

a. Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty; 
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b. Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn; 

c. Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên; 

d. Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định; 

e. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu; 

f. Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu bầu”. 

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ 

1.   Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác 

định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 

phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. 

2.   Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 

thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì ứng viên 

nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn. 

3.   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 

hay không sẽ do Đại hội quyết định. 

V. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ 

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm: 

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu); 

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 

3. Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, 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 

2023 của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco thông qua. 

    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

         

 

 Nguyễn Văn Hiển 

  

http://www.safocofood.com/


CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

      PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: 060/1
Họ tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền: Hồ Sỹ Thọ

Số lượng cổ phần sở hữu:  - cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 10.404 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 10.404 cổ phần

Tán 

thành

Không 

tán thành

Không có 

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 :   

Nội dung 09 :   

Nội dung 10 :   

Nội dung 11 :   

Nội dung 12 :   

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

 Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NỘI DUNG

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023.

Thông qua Báo cáo hoạt động của kết quả hoạt động Ban 

kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Thông qua danh sách 04 (bốn) đơn vị kiểm toán độc lập 

theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho HĐQT quyết 

định chọn 01 trong 04 đơn vị.

Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, 

Ban kiểm soát, Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Thống nhất trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2023 

với số tiền 700 triệu đồng.

Thống nhất điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua Báo cáo kết quả tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 

và phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2027

Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và 

phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023 – 

2027 và năm 2023
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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      tháng 4 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;  

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 07/4/2023 

của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2023 ngày 07/4/2023 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm 
Safoco; 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lương thực 

Thực phẩm Safoco ngày 07 tháng 4 năm 2023 với …….... người tham dự (bao gồm: 

cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp), đại diện cho……...… 

cổ phần đạt tỷ lệ …..…% trên tổng số cổ phiếu 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 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023.  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp 

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và phương 

hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2027. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp 

3. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH 

KPMG thực hiện kiểm toán. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp 

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng 

hoạt động năm 2023. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp 

DỰ THẢO 
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5. Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và phương hướng 

hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027.  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp 

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 
Đvt: Đồng 

Stt Diễn giải Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN 65.549.805.665 

 - Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN 3.679.657.063 

 - Điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế TNDN (hoãn lại) 386.894.857 

2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 68.842.567.871 

3 Thuế TNDN năm 2022 (20% TNCT) 13.846.986.846 

 - Thuế TNDN hiện hành 13.768.513.575 

 - Thuế TNDN hoãn lại 78.473.271 

4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 51.702.818.819 

5 Lợi nhuận còn lại để phân phối 51.702.818.819 

5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 14.583.847.847 

 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế) 5.170.281.882 

 
- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 15% lợi 

nhuận sau thuế) 
7.755.422.823 

 
- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành (tương đương 

2,24% lợi nhuận sau thuế) 
1.158.143.142 

 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 500.000.000 

5.2 
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ 

thiện 
37.118.970.972 

6 Lợi nhuận chia cổ tức 40.999.549.853 

 
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ 

thiện 
37.118.970.972 

 - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại 3.880.578.881 

7 Tỷ lệ trả cổ tức 34%/VĐL 40.958.406.000 

 - Trả bằng tiền mặt (34%/VĐL) 40.958.406.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023 41.143.853 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự 

và biểu quyết tại cuộc họp 
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Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2023 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau: 

- Tổng sản lượng bán ra  : 15.000 tấn sản phẩm 

- Tổng doanh thu   : 820 tỷ đồng  

- Lợi nhuận trước thuế  : 66 tỷ đồng  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 
           Đvt: Đồng 

Stt Diễn giải Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN 66.000.000.000 

2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 66.000.000.000 

3 Thuế TNDN năm 2023 (20% TNCT) 13.200.000.000 

4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 52.800.000.000 

5 Lợi nhuận còn lại để phân phối 52.800.000.000 

5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 15.082.720.000 

 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế) 5.280.000.000 

 
- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 15% lợi nhuận 

sau thuế) 
7.920.000.000 

 
- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành (tương đương 2,24% lợi 

nhuận sau thuế) 
1.182.720.000 

 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 700.000.000 

5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 37.717.280.000 

6 Lợi nhuận chia cổ tức 37.758.423.853 

 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 37.717.280.000  

 - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại 41.143.853  

7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức 30%/VĐL 36.139.770.000 

 - Trả bằng tiền mặt (30%) 36.139.770.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024 1.618.653.853 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp 
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Điều 4. Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát, Thư ký  

 1. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý, quỹ thù lao thực hiện 

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2022, cụ thể: 

a) Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: 6.002,568 triệu đồng. 

b) Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, Thư ký: 774 triệu đồng, cụ thể: 

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 10.000.000 đồng/người/ tháng; 

- Thành viên HĐQT   :   9.000.000 đồng/người/tháng; 

- Trưởng BKS chuyên trách hưởng lương không hưởng thù lao. 

- Thành viên BKS    :   7.500.000 đồng/người/tháng; 

- Thư ký      :   6.000.000 đồng/người/tháng. 

 2. Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý, quỹ thù lao kế hoạch 

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023, cụ thể: 

a) Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý: 6.043,752 triệu đồng. 

b) Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS, Thư ký: 804 triệu đồng, cụ thể: 

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 10.000.000 đồng/người/ tháng; 

- Thành viên HĐQT   :   9.000.000 đồng/người/tháng; 

- Trưởng BKS chuyên trách hưởng lương không hưởng thù lao. 

- Thành viên BKS    :   7.500.000 đồng/người/tháng; 

- Thư ký      :   6.000.000 đồng/người/tháng. 

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương người quản 

lý, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023 nhưng không vượt 

quá tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp 

Điều 5. Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 (bốn) đơn vị kiểm 

toán độc lập theo đề xuất trong tờ trình của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn 

vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2023 của Công ty.  

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số 04 

(bốn) đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký 

hợp đồng cung cấp dịch vụ với đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp 
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Điều 6. Thông qua trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023, số tiền 700.000.000 đồng 

(Bảy trăm triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2023. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp 

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, như sau: 

7.1. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh: 

- Bán buôn thực phẩm (mã ngành 4632).  

Chi tiết: Mua bán các mặt hàng lương – thực phẩm, công nghệ phẩm, nông - 

thủy - hải sản, các loại thức uống nhanh, hàng tươi sống, rượu (thực hiện theo Quyết 

định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 

17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch 

kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; trừ gạo, thuốc 

lá và xì gà, đường mía, đường củ cải). 

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (mã ngành 4649) 

Chi tiết: Mua bán các mặt hàng vải sợi, quần áo, mỹ phẩm, hàng trang sức, bóp 
ví, giày da, văn phòng phẩm, hàng sành sứ -  thủy tinh, nhựa gia dụng (trừ hàng hóa 

thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 

phối) 

7.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 

a) Tại khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Sản xuất đồ trang trí nội thất (không tái chế phế 

thải, xi mạ điện, gia công cơ khí và sản xuất hàng gốm 

– sứ - thủy tinh tại trụ sở) 

3290 

2 

Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Mua bán các mặt hàng lương – thực phẩm, 

công nghệ phẩm, nông - thủy - hải sản, các loại thức 

uống nhanh, hàng tươi sống, rượu (thực hiện theo Quyết 

định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết 

định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy 

hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh; trừ gạo, thuốc lá và xì gà, 

đường mía, đường củ cải). 

4632 
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STT Tên ngành Mã ngành 

3 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

Chi tiết: Mua bán hàng kim khí điện máy, hàng điện tử 

- điện lạnh – điện gia dụng. Mua bán vật liệu xây dựng 

(trừ các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 

quyền phân phối). 

4663 

4 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

Chi tiết: Mua bán các mặt hàng vải sợi, quần áo, mỹ 

phẩm, hàng trang sức, bóp ví, giày da, văn phòng phẩm, 

hàng sành sứ -  thủy tinh, nhựa gia dụng (trừ hàng hóa 

thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được 

thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 

phân phối). 

4649 

5 

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống (không 

hoạt động tại trụ sở). 

5610 

6 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ 

sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: cho thuê nhà xưởng. 
6810 

7 

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 

Chi tiết: Sản xuất mì, mì sợi, bún, nui, bánh tráng, các 

loại từ tinh bột, bột mì. Chế biến các mặt hàng lương - 

thực, thực phẩm (trừ sản xuất, chế biến tươi sống tại trụ 

sở). 

10740 

(Chính) 

8 
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Trừ khí hóa lỏng để 

vận chuyển) 
4933 

b) Tại Điều 6 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung như sau: 

" Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần" 

c) Tại khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung như sau: 

" Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông 

qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông 

đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các 

khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
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b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 

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

e. Tổ chức lại, giải thể công ty. 

2.    Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại 

cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này 

và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp." 

d) Tại điểm i khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

2.    Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty 

và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những 

quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

i.   Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định tiền 

lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Tổng giám đốc, Phó 

Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; cử người đại diện theo ủy quyền 

tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty 

khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người 

đó;" 

đ) Tại khoản 1 Điều 34 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 34. Người điều hành Công ty 

Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng." 

7.3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Tại khoản 2, 3 Điều 16 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung 

như sau: 

"Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

2.   Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng 

nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng 

ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại 

các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có 

hiệu lực.  

3.    Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản 

họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác 

và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, 

người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với 
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doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, 

Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan." 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp 

Điều 8. Thông qua quy chế bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-

2027, số lượng, danh sách ứng viên ứng cử HĐQT, BKS như sau: 

a) Thông qua Quy chế bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-

2027. 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên. 

c) Số lượng Kiểm soát viên: 03 thành viên 

d) Danh sách ứng viên ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm các 

ông/bà có tên sau: 

- Ông/bà…………………………….. 

- Ông/bà…………………………….. 

đ) Danh sách ứng viên ứng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm các 

ông/bà có tên sau: 

- Ông/bà…………………………….. 

- Ông/bà…………………………….. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp 

Điều 9. Thống nhất kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 như 

sau: 

a) Hội đồng quản trị 

Stt Họ và tên Tỷ lệ biểu quyết Ghi chú 

1 Ông/Bà……………..   

2 Ông/Bà……………..   

 ………..   

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Ông/Bà ………… là 

Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách với …../5 số phiếu đạt tỷ lệ …%. 

b) Ban kiểm soát 

Stt Họ và tên Tỷ lệ biểu quyết Ghi chú 

1 Ông/Bà……………..   

2 Ông/Bà……………..   

 ………..   
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Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Ông/Bà ……… là Trưởng 

Ban kiểm soát chuyên trách với …../5 số phiếu đạt tỷ lệ ……%. 

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày     /      /           . 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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 2024. 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 CHỦ TỌA CUỘC HỌP 

          CHỦ TỊCH HĐQT 
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