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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 16/01/2019 của HĐQT Công ty
Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco,
Từ nhiều năm qua, trách nhiệm đối với cộng đồng của Safoco luôn được sự đồng
hành của Quý Cổ đông và CB.CNV.LĐ trong công ty cùng đóng góp để thực hiện đạo
lý "Uống nước nhớ nguồn" và "Lá lành đùm lá rách". Những hoạt động xã hội từ thiện
này không chỉ giúp đỡ về vật chất và động viên tinh thần cho các đối tượng chính sách,
khó khăn mà còn có tác dụng sâu sắc trong việc kết tinh những tấm lòng nhân ái của
quý Cổ đông - Người lao động luôn hướng về cộng đồng, trên tinh thần đoàn kết, trách
nhiệm xã hội và phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.
Năm 2018, Công ty đã thực hiện công tác từ thiện với tổng số tiền là 1.203 triệu
đồng (trong đó: từ quỹ Cổ đông là 450 triệu đồng, Công ty là 639 triệu đồng, Người
lao động đóng góp 114 triệu đồng), cho những nội dung như sau:
- Xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa, 02 căn nhà tình thương cho gia đình chính
sách gặp khó khăn, hộ nghèo của các xã thuộc tỉnh Long An, Bến Tre.
- Đến thăm và tặng quà cùng các sản phẩm Safoco cho các gia đình chính sách
gặp khó khăn nhân ngày Thương binh liệt sỹ;
- Tài trợ chương trình “Những trái tim đồng cảm”; Đóng góp ủng hộ làm đường
nông thôn của huyện Củ Chi.
Năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng bằng các
hoạt động xã hội từ thiện, đề nghị cổ đông đóng góp 450 triệu đồng trích từ phần lợi
nhuận sau thuế năm 2019.
Trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề nghị của Hội đồng quản trị.
Trân trọng cảm ơn!
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