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CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG
-

Thời gian tổ chức Đại hội: 07 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 28 tháng 05 năm 2019.
Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang.
Địa điểm: 157 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
Stt
Thời gian
Nội dung làm việc
01

07h30 đến 08h00
(30 phút)

- Các đại biểu về dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông
và nhận tài liệu Đại hội.

02

08h00 đến 08h10
(10 phút)

- Chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Thông qua danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

03

08h10 đến 08h15
(05 phút)

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

04

08h15 đến 08h25
(10 phút)

- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

08h25 đến 09h25
(60 phút)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt
động năm 2019.

05

- Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký
Đại hội.
- Mời Chủ Tịch Đoàn, Ban Thư ký lên làm việc.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản
suất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình thông qua Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình thông qua đăng ký bổ sung, hủy bỏ một số ngành nghề hoạt
động sản xuất kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty.
06

09h25 đến 10h00
(35 phút)

- Thảo luận.

07

10h00 đến 10h30
(30 phút)

- Biểu quyết các nội dung.

08

10h30 đến 10h45
(15 phút)

- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

09

10h45 đến 11h00
(15 phút)

- Bế mạc Đại hội.
- Mời cổ đông và khách mời dùng cơm thân mật.
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI TIỀN GIANG
Số: 07/QC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang.
Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 như sau:

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

1.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản
(theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty
tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/05/2019.
1.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông:
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu
quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu;
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký
và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết và hiệu lực của
các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
1.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông:
- Khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước/hộ chiếu),Giấy
ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư
cách cổ đông;
- Các cổ đông, người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban
tổ chức đại hội quy định; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc
diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông;
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư
ký và tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây
mất trật tự;
- Đăng ký phát biểu, mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh
trùng lặp;
- Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ
tọa Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty
quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
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2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
2.2. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác
2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời
điểm sau:
Trước khi khai mạc Đại hội;
Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.
-

-

Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và bốn 04 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội
đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu,
tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn
đề biểu quyết;
Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu
bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.
-

Ban Thư ký gồm một 01 Trưởng ban và 01 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng
cổ đông biểu quyết thông qua;
Ban Thư ký có nhiệm vụ ghi đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn
đề được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.
-

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội;
Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại
hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
Chủ tọa chỉ định Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội
dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định
hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội.
Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
Điều 7. Tiến hành Đại hội.
Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.
Điều 8. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
-

Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
phát được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông;
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-

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền
biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 9. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.
Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:
9.1. Biểu quyết trực tiếp.
Đối với những vấn đề mang tính chất thủ tục như: thông qua chương trình Đại hội, thông qua
việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội như: Ban Thư ký , Ban Kiểm phiếu ..v.v.. các cổ đông
biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết; những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không
có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
9.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín.
9.2.1. Việc biểu quyết các nội dung cuộc họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín.
Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng việc
lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội
dung cần lấy ý kiến.
9.2.2. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
9.2.2.1. Việc biểu quyết các nội dung cuộc họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín.
Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng việc
lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội
dung cần lấy ý kiến.
9.2.2.2. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
Những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến
Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết
thúc.
9.2.2.3. Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần
biểu quyết đó không hợp lệ;
Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc
lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng
đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
9.2.2.4. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa
bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu
biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.
Cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu
quyết và được sự chấp thuận của chủ tọa đại hội. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn,
tránh trùng lặp và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Chỉ có các ý kiến phát biểu phù
hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.
Điều 11. Biên bản Đại hội.
-

Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội
chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội;
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-

Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc
Đại hội;
Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác
ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty;
Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết Đại hội.
Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông
qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua.
Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế.
Quy chế này gồm 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Phòng TCHC (đăng trên Website);
- Lưu VT, HSĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Minh Thừa
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2019

Số: 09/BC-HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chăn Nuôi Tiền Giang.
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chăn Nuôi Tiền Giang (“Công ty”) trình Đại hội đồng
cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2019 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt
động của HĐQT năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:
I.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:
1.

Hoạt động của HĐQT:

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:
Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2018 đến ngày 11/5/2018 gồm các thành viên:
-

Ông Đặng Minh Phước

- Chủ tịch HĐQT.

-

Ông Nguyễn Hữu Huy

- Thành viên kiêm Giám đốc.

-

Ông Nguyễn Hoài Bảo

- Thành viên kiêm Kế toán trưởng.

Hội đồng quản trị từ ngày 11/5/2018 đến nay gồm các thành viên:
-

Ông Đặng Minh Thừa

- Chủ tịch HĐQT.

-

Ông Đặng Minh Phước

- Thành viên kiêm Giám đốc.

-

Ông Trần Hữu Hiếu

- Thành viên kiêm Kế toán trưởng.

1.2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2018:
-

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triệu tập đại hội cổ đông (ĐHCĐ), dự thảo chương trình
họp, thông báo và tổ chức họp ĐHCĐ thành lập công ty theo đúng Điều lệ Công ty và
quy định của Luật Doanh nghiệp. Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội
đồng quản trị đã tiến hành họp đề ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội
cổ đông.

-

Theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường, Hội đồng quản trị đã tổ chức
nhiều phiên họp nhằm đề ra những giải pháp điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh
doanh cho phù hợp với tình hình biến động của nền kinh tế và giá cả thị trường. HĐQT
đều tổ chức họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để nghe Giám đốc công ty báo cáo
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tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp
theo.
-

Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc
và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT,
các Nghị quyết đã được ban hành.

-

Theo uỷ quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo
cáo Tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Parker Randall Việt Nam, địa chỉ số 57 - 59
Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Hiện Báo cáo đã được kiểm toán
xong và đã gửi cho các cơ quan chức năng.

-

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị triển khai thực hiện; trong
các trường hợp cụ thể, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết
và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

-

Việc Công bố thông tin theo quy định đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra
thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất để
xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như sau:
STT

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày ban
hành

Nội dung

01

Nghị quyết số
03/NQ.HĐQT

26/03/2018

Nghị quyết thống nhất báo cáo tài chính năm 2017 đã
được kiểm toán. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2018, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh
Quý I/2018.

02

Quyết định số
04/QĐ.HĐQT

26/03/2018

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối
với ông Nguyễn Hoài Bảo.

03

Nghị quyết số
06/NQ.HĐQT

27/04/2018

Thống nhất báo cáo HĐQT, BGĐ giai đoạn 2017 đến
31/12/2017, các tờ trình văn bản chuẩn bị Đại hội cổ
đông thường niên năm 2018.

04

Nghị quyết số
10/NQ.HĐQT

11/05/2018

Thống nhất chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc
công ty.

05

Quyết định số
11/QĐ.HĐQT

11/05/2018

06

Nghị quyết số
12/NQ.HĐQT

11/05/2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018.

07

Nghị quyết số
15/NQ.HĐQT

24/05/2018

Nghị quyết thống nhất thông qua báo cáo tình hình kết
quả hoạt động quí I/2018 và phương hướng hoạt động
quý II/2018.

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty.
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STT

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày ban
hành

Nội dung

08

Nghị quyết số
17/NQ.HĐQT

17/07/2018

Nghị quyết thống nhất thông qua Quyết định của
HĐQT về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên
HĐQT. Thống nhất thông qua phương án tái cơ cấu
hoạt động SXKD của công ty, tổng kết hoạt động
SXKD quí II/2018.

09

Nghị quyết số
19/NQ.HĐQT

17/07/2018

Nghị quyết thống nhất chọn đơn vị cung cấp dịch vụ
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

10

Nghị quyết số
20/NQ.HĐQT

25/10/2018

Nghị quyết thống nhất tổng kết báo cáo tình hình kết
quả hoạt động quí III/2018 và phương hướng hoạt
động quý IV/2018.

II.

Đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2018.
2.1

Tình hình sản xuất, kinh doanh:
Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch
2018

Thực hiện
2018

Tỷ lệ %
TH/KH

I. Sản phẩm chủ yếu
- Thức ăn chăn nuôi

tấn

4.000

2.832

70,80

- Heo con

tấn

198

171

86,36

- Heo thịt

tấn

166

260

156,63

II. Doanh thu

triệu đồng

53.988

35.943

66,57

III. Lợi nhuận trước thuế

triệu đồng

155

(7.660)

-

IV. Nộp ngân sách

triệu đồng

958

533

55,64

2.2

Nhận xét, đánh giá:

-

Những tháng đầu năm 2018 tình hình chăn nuôi vẫn còn khó khăn do giá tiêu thụ sản
phẩm chăn nuôi (heo con, heo thịt....) thấp, người chăn nuôi thu hẹp sản xuất, giảm cơ
cấu đàn nên việc tiêu thụ thức ăn chăn nuôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kết quả thực
hiện ở quý I/2018 công ty vẫn còn lỗ 3.867.612.129 đồng. Tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty tương đối thuận lợi kể từ tháng 05/2018 do giá heo trên thị trường
bắt đầu tăng và đến tháng 11/2018 có dấu hiệu chửng lại và giảm nhẹ. Trong năm HĐQT
đã đề ra những chủ trương và biện pháp kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc
và tạo điều kiện cho hoạt động SXKD như:


Ban hành nghị quyết triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh
doanh;



Tăng cường công tác mở rộng phát triển thị trường, từng bước khôi phục lại thị
phần và thương hiệu Mỹ Tường trên thị trường trong và ngoài tỉnh;



Triển khai hoạt động gia công thức ăn thủy sản trên dây chuyền sản xuất hiện tại để
tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
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Tiến hành cho thuê kho bãi không có yêu cầu sử dụng, cho thuê khoán ao cá trước
đây hoạt động không hiệu quả để tạo thêm thu nhập cho đơn vị;



Mở rộng thị trường tiêu thụ TACN; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết
bị; cải tiến các thiết bị trong dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi nhằm tạo ra
được những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường;

-

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty xác định vấn đề quản lý giá thành sản phẩm
là yếu tố quan trọng hàng đầu, qua đó công ty đã tập trung phân tích đánh giá các khoản
mục chi phí cấu tạo nên giá thành và mạnh dạn áp dụng các giải pháp cải tiến nhằm giảm
giá thành sản phẩm chăn nuôi đạt hiệu quả. Cụ thể:

-

Giảm được giá thành ĐVSP sản xuất so cùng kỳ năm trước:


Thức ăn chăn nuôi từ 10.237,43 đồng/kg xuống 9.810 đồng/kg giảm 11,64%;



Heo thịt từ 55.312 đồng/kg xuống 50.082,82 đồng/kg giảm 10,44%;



Heo con từ 88.665 đồng/kg xuống 79.776,30 đồng/kg giảm 11,14%.

-

Sản lượng thức ăn chăn nuôi thực hiện năm 2018 tăng 17,35% so với năm 2017.

-

Tình hình đàn heo phát triển tốt, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong chăn nuôi được cải
tiến.



Các nguyên nhân nội tại ảnh hưởng đến hoạt động của công ty:

-

Trong sản xuất chăn nuôi heo, yếu tố rủi ro rất cao tình hình dịch bệnh luôn đe dọa, công ty phải
luôn tập trung cao trong công tác phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên trong năm vẫn ảnh hưởng
một phần do dịch bệnh FMD xảy ra và được công ty ngăn chặn kịp thời nên ảnh hưởng không
đáng kể.

-

Sản xuất thức ăn chăn nuôi như đã nói trên máy móc dây chuyền sản xuất lạc hậu dẫn đến các
mặt hàng chủng loại thức ăn chăn nuôi sản xuất hạn chế (trong thức ăn thủy ản không sản xuất
được các viên có kích thước nhỏ), quy cách mẫu mã viên thức ăn sản suất ra không phù hợp
với mỹ quan và không đạt yêu cầu hiện nay của người chăn nuôi. Thời gian từ tháng 06/2018
trở đi giá thức nguyên liệu sản xuất thức ăn tăng cao, cá biệt có thời điểm tăng hơn 20% như
mì lát, bả nành, DDGS.

-

Nhìn chung quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018 đã đạt được
một số kết quả thực tế, đảm bảo thu nhập người lao động. Nhưng do những yếu tố đã nói ở trên
nên hiệu quả cả năm 2018 công ty còn lỗ 7.659.639.623 đồng.

-

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 không có lợi nhuận, nên Hội đồng quản
trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 không thực hiện việc chia cổ tức
năm 2018.

III. Phương hướng năm 2019:
3.1. Kế hoạch một số chỉ tiêu sản lượng năm 2019
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Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch
2019

I. Sản phẩm chủ yếu
- Thức ăn chăn nuôi

tấn

4.500

- Heo con

tấn

190

- Heo thịt

tấn

272

II. Doanh thu

triệu đồng

54.371

III. Lợi nhuận trước thuế

triệu đồng

5.829

IV. Nộp ngân sách

triệu đồng

541

V. Thu nhập bình quân NLD

triệu đồng

6,363

3.2. Định hướng phát triển:
Xác định năm 2019 vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn và rủi ro do dịch bệnh dịch tả lợn Châu
Phi đang đe dọa sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quản sản xuất kinh doanh. Do đó HĐQT sẽ
kịp thời đề ra những chủ trương, giải pháp tháo gở khó khăn, trước mắt cần tập trung thực hiện
tốt các nội dung cụ thể sau đây:
-

Bổ sung 01 Phó giám đốc để hỗ trợ Giám đốc công ty trong công tác sản xuất kinh
doanh;

-

Đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận sản xuất, kinh
doanh tiếp thị;

-

Đầu tư trang thiết bị máy móc cho dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi: chủ lực
là thức ăn thủy sản;

-

Đẩy mạnh nghiên cứu các mặt hàng sản phẩm mới trên các đối tương nhưng bò sữa,
bò thịt, heo gà vịt các loại;

-

Về cơ bản căn cứ vào nhu cầu của thị trường, khách hàng và thế mạnh của công ty
tiến hành tái cấu trúc lại cơ cấu sản phẩm như:



Đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi sẽ sản xuất ra các sản phẩm theo yêu cầu của
khách hàng như sản xuất đưa ra thị trường dạng bán thành phẩm phục vụ cho việc
tự phối trộn của người chăn nuôi; nghiên cứu điều chỉnh công thức phối trộn TACN
đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn, tạo ra những sản phẩm phù hợp yêu cầu thị
trường với giá thành hợp lý hiệu quả hơn song song với việc đầu tư cải tiến dần dây
chuyền sản xuất TACN hiện tại, bên cạnh tập trung khai thác nguồn nguyên liệu tại
gốc để giảm chi phí giá thành kết hợp với việc thâm nhập và mở rộng thị trường.
Tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm.



Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là Dịch tả Châu Phi,
tăng cường công tác chăm sóc nuôi dưỡng, nâng cao sức đề kháng của đàn vật nuôi;
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Cơ cấu lại đàn heo hiện có; nếu tình hình tiếp tục không thuận lợi thì thực hiện kế
hoạch giảm phối giống 50% hoặc ngưng phối giống hoàn toàn 100% đàn nái (dẫn
duy trì đàn nái); giảm nuôi heo thịt tăng cường bán heo con;



Phân công sắp xếp lại lao động theo phương châm định mức lao động, năng suất,
chất lượng và hiệu quả, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý sản xuất…
để hạ giá thành sản phẩm, bên cạnh thay đổi công thức phù hợp thị trường và tình
hình kinh doanh hiện tại;



Nắm bắt thông tin thị trường để đề ra chiến lược phù hợp thực tế; thường xuyên
cập nhật và thực hiện tốt những quy định, nghị định, hướng dẫn…của Chính phủ
và các ngành chức năng liên quan đến sản phẩm thức ăn chăn nuôi tham gia thị
trường



Đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác gia công, cho thuê kho tại nhà máy sản xuất
thức ăn Mỹ Tường.



Lập Phương án quy hoạch, khai thác sử dụng đất hiệu quả tại xí nghiệp 30/4 sau
khi giải tỏa mặt bằng phục vụ đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tìm kiếm
đối tác cho thuê các ao cá, phát huy mô hình sản xuất kinh doanh khép kín nhằm
hạn chế những tổn thất, rủi ro trong sản xuất kinh doanh trong bối cảnh giá cả thị
trường luôn có nhiều biến động.

 Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt
động năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn Nuôi Tiền Giang.
Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Minh Thừa
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2019

Số: 40a/BC-CNTG

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2018 & PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019
I.

Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh 2018.
Bảng 1. Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch
2018

Thực hiện
2018

Tỷ lệ %
TH/KH

I. Sản phẩm chủ yếu
- Thức ăn chăn nuôi

tấn

4.000

2.832

70,80

- Heo con

tấn

198

171

86,36

- Heo thịt

tấn

166

260

156,63

II. Doanh thu

triệu đồng

53.988

35.943

66,57

III. Lợi nhuận trước thuế

triệu đồng

155

(7.660)

-

IV. Nộp ngân sách

triệu đồng

958

533

55,64

II.

Thuận lợi và khó khăn.
2.1. Thuận lợi.
-

Luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn
nhà nước (SCIC), từ đó làm cơ sở giúp công ty chủ động tháo gỡ khó khăn và kịp thời đề
ra những giải pháp hữu hiệu trong sản xuất kinh doanh;

-

Bộ máy gọn, nhẹ; đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ công ty đến các đơn vị cơ sở có trình độ
chuyên môn nghiệp vụ cao, kinh nghiệm thực tế được tích lũy trên lãnh vực chăn nuôi;

-

Người lao động luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, an tâm công tác, khắc phục
khó khăn, chấp hành tốt nội quy cơ quan; có tinh thần trách nhiệm và luôn phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao;

-

Giá tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi có chiều hướng thuận lợi ở giai đoạn 6 tháng cuối năm;
tình hình tiêu thụ cá tra xuất khẩu có nhiều khởi sắc;

-

Thương hiệu Thức ăn chăn nuôi Mỹ Tường luôn được người tiêu dùng tín nhiệm dù thời
gian dài vắng bóng trên thị trường ngoài tỉnh.

2.2. Khó khăn.

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, ngày 28/05/2019

1/11

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG

-

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng diễn biến nhanh, mạnh và lây lan trên diện rộng
từ đó làm ảnh hưởng đến giá tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi như thức ăn chăn nuôi, heo thịt,
heo con;

-

Giá nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi biến động tăng có loại nguyên liệu
tăng 15 -20% như mỳ lát;

-

Điều kiện thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến sức đề kháng và việc
tăng trưởng của đàn heo tại Xí nghiệp chăn nuôi 30/4;

-

Máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi có tuổi đời trên 19 năm nên năng
suất kém, chi phí bảo trì bảo dưỡng cao, hao hụt trong sản xuất lớn ... từ đó dẫn đến giá
thành cao nên khó cạnh tranh với các sản phẩm đồng dạng trên thị trường, ảnh hưởng rất
lớn hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

-

Do hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp nên thu nhập người lao động cũng bị ảnh hưởng
trực tiếp, do đó khi mở rộng sản xuất công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động gặp rất
nhiều khó khăn.

III. Đánh giá tình hình hoạt động
3.1. Về sản xuất thức ăn chăn nuôi
-

Trong năm những khó khăn gặp phải là giá nguyên, nhiên liệu đầu vào biến động; dịch
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đặc biệt là dịch FMD; tình hình cạnh tranh trên thị
trường…. đã phần nào gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cũng như sản lượng tiêu
thụ thức ăn chăn nuôi;

-

Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; nghiêm
túc thực hiện những quy định, hướng dẫn… của Nhà nước liên quan đến sản phẩm thức
ăn chăn nuôi; trong năm công ty đã thực hiện việc tái chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy
thức ăn chăn nuôi Mỹ Tường và hoàn tất thủ tục cần thiết đăng ký vào danh mục thức ăn
Thủy sản có hiệu lực vào đầu năm 2019.

3.2. Về chăn nuôi
-

Xí nghiệp Chăn nuôi 30/4 duy trì tốt cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, đã đề ra những
giải pháp phòng chống dịch bệnh trên tinh thần chủ động và tích cực; duy trì và nâng cao
chất lượng con giống đáp ứng được nhu cầu của thị trường thông qua việc áp dụng phương
pháp đánh giá di truyền cộng gộp và sử dụng nguồn con giống tại chổ để hạn chế dịch
bệnh và tăng hiệu quả kinh doanh;

-

Công tác chăm sóc và nuôi dưỡng ngày càng đi vào chiều sâu do nhờ thường xuyên cập
nhật kiến thức về di truyền giống, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi
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heo..... nên góp phần giảm thiểu những tác động bất lợi của môi trường qua đó làm tăng
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong chăn nuôi.
3.3.

Các mặt công tác khác
3.3.1. Công tác đầu tư xây dựng - tài chính - kỹ thuật
-

Trong năm công ty không thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình lớn chỉ sửa
chữa nhỏ chuồng trại chăn nuôi và sửa chữa nhà xưởng, cán nền kho tại Nhà máy
Mỹ Tường….nhưng luôn đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Quy
chế đầu tư xây dựng cơ bản của công ty; hoạt động tài chính luôn đảm bảo đúng
theo quy định hiện hành; duy trì tốt công tác thanh, kiểm tra (đột xuất và định kỳ)
về hoạt động tài chính (kiểm quỹ, đối chiếu công nợ...) đối với các đơn vị trực
thuộc; năm 2018 có nhiều diễn biến không thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh
doanh nên công ty không đảm bảo duy trì bảo tồn tốt nguồn vốn của Nhà nước với
hệ số bảo tồn vốn H = 0,78 đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = - 0,28; tỷ
suất lợi nhuận trên doanh thu = - 0,21;

-

Phòng Kế toán - Nghiệp vụ theo dõi sát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ
thuật và cơ cấu đàn nên đã kịp thời hỗ trợ xí nghiệp chăn nuôi 30/4 giải quyết những
vấn đề chuyên môn và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ở từng
quí, 6 tháng và cả năm; trong năm đã đầu tư trên 90 triệu tiền con giống cho Xí
nghiệp Chăn nuôi 30/4.

3.3.2. Công tác tổ chức lao động tiền lương
-

Tổng số cán bộ công nhân viên 61 người (trong đó có 06 nữ và 4 công nhật), trong
năm cử 6 lượt cán bộ tham dự các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn để nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hoàn thiện việc phân công sắp xếp lao động theo đề án
tái cơ cấu;

-

Thực hiện phương án tái cơ cấu sắp xếp lao động. Trong năm Công ty đã giảm 11
lao động trong đó 09 nam, 02 nữ. Tiết giảm tiền lương từ tháng 08/2018 đến tháng
12/2018 là: 292.990.000 đồng.

-

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động và Quy chế trả lương năm 2018,
Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động về vật chất, tinh thần; thu
nhập bình quân ước đạt trên 5,2 triệu đồng/người/tháng;các chế độ chính sách của
người lao động được thực hiện đầy đủ như: đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp cho 100% cán bộ, công nhân lao động; bồi dưỡng độc hại,
bằng hiện vật; trang cấp đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động với tổng số tiền là
189 triệu đồng, tiền ăn giữa ca 20.000 đồng/người/ngày; mua bảo hiểm tai nạn cho
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61 người; trong năm, công ty đã tuyển dụng mới 02 lao động, giải quyết cho 18 lao
động nghỉ việc theo chế độ.
3.3.3. Công tác thi đua khen thưởng, xây dựng cơ quan an toàn
-

Phát động phong trào thi đua lao động giỏi và đăng ký các danh hiệu thi đua
năm 2018; căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả bình xét thi đua
hàng quý, công ty đã kịp thời khen thưởng, động viên cán bộ, công nhân viên;

-

Công ty thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và
xây dựng cơ quan an toàn; thành lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí theo Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Thủ tướng
Chính phủ; nâng chất Ban Chỉ đạo cơ quan an toàn, lực lượng bảo vệ cơ quan;
tập huấn lực lượng phòng cháy chữa cháy bán chuyên trách. Công ty được tái
công nhận là cơ quan an toàn năm 2018;

-

Phối hợp với Công đoàn tặng quà cho cán bộ, công nhân lao động nhân ngày
tết Mậu Tuất, khen thưởng các cháu đạt học sinh giỏi, thi đậu đại học năm
học 2017 - 2018; kịp thời thăm hỏi cán bộ, công nhân lao động khi gia đình
có chuyện hiếu, hỉ; hỗ trợ các cơ quan ban ngành, đóng góp cho các quỹ từ
thiện xã hội, với tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng.

IV. CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
4.1. Công tác lãnh đạo của Đảng
-

Đảng bộ Công ty luôn tập trung củng cố tổ chức, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng,
qua đó phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên để từ đó hoàn thành
tốt nhiệm vụ chính trị của công ty. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố sự đoàn kết
nhất trí, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt đảng góp phần
nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với
giám đốc công ty lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện có
hiệu quả các kế hoạch sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống của người lao động, coi trọng
việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lao động
sản xuất và xây dựng công ty phát triển bền vững;

-

Xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với giám đốc và các tổ chức đoàn thể trong công
ty, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản
xuất, kinh doanh;
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-

Lãnh đạo đoàn thể đổi mới nội dung hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện
có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, chấp hành đầy đủ các nội
quy, quy chế làm việc, an toàn vệ sinh trong lao động, nâng cao năng lực công tác;

-

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trọng tâm “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm đúng mức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn
viên hội viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối
sống, nêu cao tính gương mẫu, nâng cao năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, tổ
chức thực hiện nhiệm vụ chính trị;

-

Trong năm kết nạp được 07 đảng viên mới; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02
chi bộ và đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

4.2.

Công tác Đoàn thể

-

Công đoàn cơ sở, Hội Cựu Chiến binh cơ sở đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và phối
hợp tổ chức các phong trào hành động cách mạng gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong năm tổ chức học tập kịp thời các chủ trương, nghị
quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn;
học tập, quán triệt các nội quy, quy chế của Công ty; động viên người lao động an tâm
công tác, gắn bó với đơn vị;

-

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên đề xuất các giải pháp
tối ưu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các chế độ chính
sách đối với người lao động trong các lĩnh vực như: tiền lương, tiền thưởng, về bảo hiểm
xã hội, bảo hộ lao động; thỏa ước lao động tập thể; tổ chức đối thoại giữa Giám đốc công
ty và đại diện người lao động ...



ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2018, do chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, kịp thời đề ra chính sách tăng, giảm đàn
nái sinh sản hợp lý, thực hiện những giải pháp đồng bộ như: mạnh dạn tái cơ cấu quy mô sản
xuất và sắp xếp lao động hợp lý, góp phần vào hiệu quả chung của đơn vị. Đạt được kết quả
nêu trên là do:


Có sự nhất quán trong quan điểm chỉ đạo từ công ty đến các xí nghiệp trực thuộc trong
việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kịp thời giải quyết nhanh các đề
nghị chính đáng của cơ sở;



Công ty giao quyền chủ động điều hành sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc đi
đôi với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát;



Sự đồng thuận giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể; phát huy tốt quy chế dân
chủ cơ sở và đặc biệt là nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ công ty;
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CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong năm công ty đã thực hiện được những
công việc chủ yếu sau đây:


Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh như: sắp xếp lại cơ
cấu tổ chức bộ máy, giảm cấp quản lý trung gian, tập trung công tác lãnh đạo điều hành
qua việc sáp nhập bộ phận kế toán Nhà máy thức ăn chăn nuôi Mỹ Tường vào Phòng Kế
toán Nghiệp vụ công ty, Nhà máy TĂCN Mỹ Tường chuyển thành phân xưởng sản xuất
TĂCN;



Phân công lại lao động hợp lý, nhằm tăng năng suất lao động, trong năm đã sắp xếp giải
quyết chế độ trợ cấp mất việc cho 18 lao động với tổng số tiền 913.268.872 đồng;



Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị; cải tiến các thiết bị trong dây chuyền
sản xuất thức ăn chăn nuôi nhằm tạo ra được những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị
trường;



Tăng cường công tác mở rộng phát triển thị trường, từng bước khôi phục lại thị phần và
thương hiệu Mỹ Tường trên thị trường trong và ngoài tỉnh;



Triển khai hoạt động gia công thức ăn thủy sản trên dây chuyền sản xuất hiện tại để tăng
hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh;



Tiến hành cho thuê kho bãi không có yêu cầu sử dụng, cho thuê khoán ao cá trước đây
hoạt động không hiệu quả để tạo thêm thu nhập cho đơn vị;



Tổ chức hội nghị khách hàng để nắm bắt tâm tư của người chăn nuôi, qua đó cải tiến chất
lượng thức ăn chăn nuôi và hình thức phục vụ đến người tiêu dùng;



Mở rộng thị trường tiêu thụ TACN qua hình thức cộng tác viên và áp dụng biện pháp trả
lương tiếp thị trên sản phẩm bán ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tuy chưa mang lại lợi nhuận (do ảnh hưởng
của 6 tháng đầu năm) nhưng bên cạnh đã đạt được một số điểm nổi bật như sau:


Giảm được giá thành ĐVSP sản xuất:


Thức ăn chăn nuôi từ 10.237,43 đồng/kg xuống 9.810 đồng/kg giảm 11,64%;



Heo thịt từ 55.312 đồng/kg xuống 50.082,82 đồng/kg giảm 10,44%;



Heo con từ 88.665 đồng/kg xuống 79.776,30 đồng/kg giảm 11,14%.



Sản lượng thức ăn chăn nuôi thực hiện năm 2018 tăng 17,35% so với năm 2017.



Tình hình đàn heo phát triển tốt, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong chăn nuôi được cải
tiến.
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Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019
I.

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

-

Tình hình cạnh tranh sản phẩm thức ăn chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn là
những nguy cơ, khó khăn và thách thức cho công tác sản xuất kinh doanh tại đơn vị;
Trước những khó khăn và thách thức nêu trên, nhiệm vụ trọng tâm là đề ra những giải pháp

-

mang tính đột phá về chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tập trung xây dựng những sản phẩm chủ lực,
quan tâm khách hàng và thị trường tiềm năng để có cơ chế và chính sách kinh doanh hợp lý;
mục tiêu quan trọng là ổn định chất lượng và hạ giá thành sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh
trên thị trường. Trong năm 2019 đặc biệt quan tâm chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập cho người lao
động đi kèm với việc giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động.
Phương hướng năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu hoạt động theo đề

-

án đã đề ra.
II.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
2.1. Sản xuất kinh doanh năm 2019
2.1.1. Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu
ĐVT

Chỉ tiêu

Kế hoạch
2019

I. Sản phẩm chủ yếu
- Thức ăn chăn nuôi

tấn

4.500

- Heo con

tấn

190

- Heo thịt

tấn

272

II. Doanh thu

triệu đồng

54.371

III. Lợi nhuận trước thuế

triệu đồng

5.829

IV. Nộp ngân sách

triệu đồng

541

V. Thu nhập bình quân NLD

triệu đồng

6,363

2.1.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (Xem phụ lục)
2.1.3. Về sản xuất thức ăn chăn nuôi
-

Nhà máy cần chủ động theo dõi diễn biến về tình hình giá cả thị trường để có kế hoạch
thu mua, sử dụng và dự trữ nguyên liệu; chủ động sử dụng thay thế các loại nguyên liệu
mới có giá thành thấp trong tổ hợp khẩu phần để phù hợp với tình hình kinh tế luôn biến
động; tăng cường kiểm tra nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra nhằm duy trì và ổn
định chất lượng thức ăn tham gia thị trường; cơ cấu lại chủng loại sản phẩm hàng hóa
cung cấp thị trường, ưu tiên sản xuất những mặt hàng chủ lực có tính cạnh tranh cao;
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-

Phân công bố trí ca sản xuất hợp lý, thực hành tiết kiệm; hoàn thiện quy trình vận hành
máy móc, thiết bị phù hợp với điều kiện hiện có; nhà máy cần đề ra giải pháp cụ thể để
thực hiện tốt mục tiêu ổn định chất lượng và hạ giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh
tranh; thường xuyên kiểm tra các khâu của quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản
phẩm; cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

-

Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất thức ăn thủy sản để nâng cao chất lượng và tăng
tính cạnh tranh trên thị trường; tăng cường khâu bán hàng tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị
trường, xây dựng kế hoạch bán hàng sát với thực tế, nghiên cứu đề xuất chế độ, chính
sách về thị trường, khách hàng và những yếu tố khác liên quan đến tiếp thị, thị trường và
khách hàng…. đây là yếu tố mang tính quyết định đến hiệu quả chung của công ty cổ
phần.

2.1.4. Về chăn nuôi
-

Trong thời gian tới ngành chăn nuôi vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ về giá cả thị trường
và dịch bệnh, cho nên yếu tố quyết định vẫn là cơ cấu đàn heo hợp lý, hạ giá thành, nâng
cao các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật… thông qua việc không ngừng cải tiến chất lượng con
giống, quy trình kỹ thuật chăn nuôi, biện pháp phòng chống dịch bệnh…;

-

Xác định qui mô, cơ cấu, chất lượng đàn heo phù hợp để tăng năng suất, hạn chế dịch
bệnh nhằm đạt lợi nhuận tối ưu; duy trì đàn nái năm 2019 và những năm tiếp theo theo
định hướng của thị trường và nhu cầu chuồng trại hiện có trên cơ sở mở rộng quy mô sản
xuất tại XNCN 30/4; tập trung công tác giống thông qua việc thường xuyên đánh giá chất
lượng đàn giống; quan tâm công tác phòng ngừa dịch bệnh theo phương châm chủ động
đề phòng là chính và duy trì tốt cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

2.2.

Công tác kế toán - nghiệp vụ
Thực hiện chế độ báo cáo tài chính tháng, quý, 6 tháng và cả năm đúng quy định; kiểm
kê, kiểm quỹ định kỳ hay đột xuất; chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chú
trọng các chỉ tiêu tiết kiệm xăng, dầu, điện, nước, thức ăn, thuốc thú y, vật rẻ mau hỏng….,
đặc biệt quan tâm nghiên cứu chế độ chính sách, xây dựng và hoàn thiện những quy chế,
quy định về tài chính của công ty cổ phần.

2.3. Công tác tổ chức - tiền lương, thi đua khen thưởng và xây dựng cơ quan an toàn
2.3.1. Công tác tổ chức – tiền lương
Công ty xây dựng nguồn quỹ tiền lương theo hướng dẫn của Nghị định số 53/2016/NĐCP ngày 13/6/2016 của chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày
01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy
định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi
Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, ngày 28/05/2019
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phối của Nhà nước kết hợp với việc xây dựng Quy chế trả lương theo vị trí, chức danh
công việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai, minh
bạch, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; các đơn vị trực thuộc
căn cứ vào quy chế trả lương của công ty để xây dựng Quy chế trả lương của đơn vị mình
thông qua Hội nghị Người lao động và được Giám đốc công ty phê duyệt.
2.3.2. Công tác thi đua khen thưởng
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và các phong trào thi đua chuyên ngành;
quá trình thi đua khen thưởng gắn liền với việc thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng
phí; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng cơ quan an toàn;
xây dựng nếp sống văn minh, cơ quan và gia đình văn hoá mới; duy trì cơ quan an toàn
100% tại Công ty và đơn vị trực thuộc.
2.3.3. Công tác xây dựng cơ quan an toàn
-

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật thông tin kinh tế, quyết tâm không
để xảy ra tiêu cực, mất đoàn kết trong cơ quan; đề cao trách nhiệm từng xí nghiệp, phòng
ban trong công ty về công tác quốc phòng và an ninh trật tự; kết hợp với xây dựng cơ
quan văn minh, phòng chống cháy nổ;

-

Thực hiện việc tái bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt theo Nghị định số 130/2006/NĐCP ngày 8 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ
bắt buộc; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng bảo hộ lao động; tăng cường các biện pháp
phòng trị bệnh nghề nghiệp nâng chất lượng hoạt động công tác an toàn lao động, vệ sinh
lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và cải thiện điều kiện làm việc cho
người lao động;

-

Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trong việc xây dựng cơ quan an toàn
(tài chính, an toàn lao động, PCCC, an ninh trật tự….), quyết tâm hàng năm đều được các
ngành chức năng tái công nhận là cơ quan an toàn.

III. CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
3.1. Công tác lãnh đạo của Đảng
-

Tiếp tục chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, thực hiện đúng
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với cá nhân phụ trách; làm tốt công
tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
trong việc học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước; thực hiện nghiêm chế độ phê, tự phê bình trong Đảng; không ngừng phát huy
dân chủ cơ sở, xây dựng chi, đảng bộ thật sự là trung tâm đoàn kết trong đơn vị;
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-

Lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả
kinh doanh trong điều kiện khó khăn, năm 2019 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;
lãnh đạo cơ quan an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bão lũ, an toàn hàng
hoá, tài sản, vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, an toàn môi trường ... Nghị quyết năm
2019 của đảng bộ là lãnh đạo đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi, đảng bộ đạt TSVM
và Đoàn thể đạt vững mạnh.

3.2. Công tác đoàn thể
-

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật Nhà nước, ý nghĩa các ngày lễ lớn; phổ biến kiến thức pháp luật lao động, nội quy,
quy chế của công ty; phối hợp với tổ chức đảng, chính quyền thực hiện việc nắm bắt tâm
tư nguyện vọng và động viên người lao động an tâm công tác khi công ty gặp khó khăn;
tổ chức tốt Hội nghị Người lao động năm 2019 và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị
quyết Hội nghị và Thỏa ước lao động tập thể; làm tốt chức năng tham gia quản lý; kịp
thời phản ánh và đề xuất lãnh đạo chuyên môn quan tâm giải quyết các vấn đề có liên
quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

-

Tiếp tục vận động CNVC lao động nâng cao ý thức tiết kiệm góp phần giảm giá thành
sản phẩm; tổ chức phong trào thi đua như phòng chống dịch bệnh, xây dựng cơ quan an
toàn, phong trào "Xanh, Sạch, Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; Phối hợp với lãnh
đạo chuyên môn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; vận động
công nhân viên chức lao động tích cực đóng góp cho các hoạt động từ thiện, xã hội; tổ
chức các hoạt động thể thao, du khảo về nguồn ... phù hợp với điều kiện sản xuất kinh
doanh của công ty.

Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Đặng Minh Phước
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Phụ lục: CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT

Stt

Chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch
2018

Thực
hiện

Tỷ lệ
(%)

Kế
hoạch

2018

TH/KH

2019

I. Heo thịt.
1

Tỷ lệ hao hụt

%

02 - 04

0,94

47,03

02 - 04

2

Chỉ số TTTĂ/kg tăng trọng

kg

2,8 - 3,0

3,23

107,67

2,8 - 3,0

II. Heo sinh sản.
3

Tỷ lệ đậu thai

%

90 - 92

93,23

101,34

90 - 92

4

Số lứa đẻ/nái/năm

lứa

2,0 - 2,2

2,22

100,91

2,0 - 2,2

5

Số heo con chuyển đàn/nái/năm

Con

16 - 18

19,26

107,06

16 - 18

6

Tỷ lệ nuôi sống heo con

%

94 - 96

92,44

98,34

94 - 96

7

Chỉ số TTTĂ/kg giao nộp

kg

4 - 4,2

4,24

100,95

4 - 4,2

lít/tấn TP

20 - 21

28,66

136,48

20 - 21

Kw/tấn TP

47 - 48

65,9

137,29

47 - 48

Dạng bột

%

0,3

0,18

60,08

0,3

Dạng viên

%

0,45

0,08

17,78

0,45

Dạng ép đùn

%

2,0

0,88

44,04

2,0

Dạng bột

%

2,0

3,36

168,0

2,0

Dạng viên

%

2,5

1,97

78,8

2,5

Dạng ép đùn

%

6,3

4,17

66,19

6,3

%

6,25

4,85

77,60

6,25

III. Sản xuất thức ăn chăn nuôi
9

Nguyên – nhiên liệu
Dầu F.O
Điện

10

11

12

Sản phẩm không phù hợp

Hao hụt trong sản xuất

Hao hụt nguyên liệu lưu kho b.quân
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI TIỀN GIANG
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2019

Số: 40b/BC-BKS
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ Công ty

-

Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang;
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt

-

động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang;
Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang đã được kiểm

-

toán.
Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình hoạt động
của Ban kiểm soát, báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên và kế hoạch
hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:
I.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1.

Thành phần nhân sự Ban kiểm soát:

-

Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên:

2.



Ông : Nguyễn Quang Thái

Trưởng ban.



Ông : Nguyễn Thành Phúc

Thành viên.



Bà

: Võ Thị Kim Thanh

Thành viên.

Về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2018:

Trong năm qua, trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty Ban kiểm soát
thực hiện việc kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua
các hoạt động chủ yếu sau:
-

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và
Ban giám đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ
đông thông qua ngày 11/05/2018;

-

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban giám đốc;

-

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế
toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm
2018 của công ty đã được kiểm toán;

-

Tham gia các cuộc họp của ban lãnh đạo công ty về tình hình sản xuất kinh doanh trong năm;

-

Tham gia đóng góp ý kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty;
Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, ngày 28/05/2019
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-

Giám sát việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

-

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 5 cuộc họp với nội dung chủ yếu là xem xét đánh
giá báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cuối năm.

3.

Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông ngày 11/05/2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm, Ban kiểm soát đưa ra một số
chỉ tiêu phân tích đánh giá như sau:
a.

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch
năm 2018

Thực hiện
năm 2018

Tỷ lệ % hoàn
thành kế hoạch

Sản lượng sản xuất
- Thức ăn chăn nuôi

Tấn

4.000

2.832

70,80

- Heo thịt hơi

Tấn

166

260

156,62

- Heo con giống

Tấn

198

171

86,36

Tổng doanh thu

Tr.đồng

53.988

35.943

66,57

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đồng

155

(7.660)

(4.942)

Số lao động bình quân

Người

68

66

97,05

Tr.đồng

5.3

5.3

100,00

Thu nhập bình quân/người
Qua bảng số liệu trên cho thấy:
-

Sản lượng thức ăn chăn nuôi chỉ đạt được 70,80%: không hoàn thành kế hoạch.

-

Heo con giống chỉ đạt 86,36%: không hoàn thành kế hoạch.

-

Heo thịt đạt 156,62%: vượt kế hoạch

-

Doanh thu thực hiện chỉ đạt 66,57% kế hoạch do: 9 tháng đầu năm 2018 giá bán heo liên tục
giảm mạnh làm cho mức tiêu thụ thức ăn từ người chăn nuôi giảm đáng kể, bên cạnh đó công
ty còn phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh FMD ở thời điểm cuối năm.
Nhìn chung năm 2018 công ty lỗ, chưa đạt được sản lượng, doanh thu như kế hoạch nguyên

-

nhân chủ yếu là do giá tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi giảm thấp là yếu tố khách quan bất khả
kháng, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2017 mức lỗ giảm đáng kể (năm 2017 lỗ 15.740 trđ)
b.

Tình hình quản lý tài sản, nguồn vốn:
ĐVT: đồng
Chỉ tiêu
A. Tài sản
1. Tiền và các khoản tương đương tiền

01/01/2018
38.056.685.367
5.594.193.589

31/12/2018
29.396.166.386
4.866.354.205

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn
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3. Các khoản phải thu ngắn hạn
4. Hàng tồn kho

2.788.985.202

2.479.282.333

18.930.121.886

13.204.636.369

95.803.361

98.869.356

10.181.547.851

8.516.826.972

466.033.478

230.197.151

38.056.685.367
2.887.293.940

29.396.166.386
1.786.414.582

5. Tài sản ngắn hạn khác
6. Tài sản cố định
7. Tài sản dài hạn khác
B. Nguồn vốn
1. Nợ ngắn hạn
2. Nợ dài hạn

100.000.000

3. Vốn chủ sở hữu

35.169.391.427

27.509.751.804

- Vốn góp của chủ sở hữu

51.000.000.000

51.000.000.000

(15.830.608.573)

(23.490.248.196)

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
-

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)

: -0,21

-

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)

: -0,26

-

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) : -0,28

-

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)

: 10,28

(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)
Tuy hoạt động kinh doanh năm 2018 công ty không đạt được lợi nhuận nhưng khả năng thanh

-

toán nợ ngắn hạn vẫn đảm bảo là 10,28 lần cho thấy cứ bình quân 1 đồng nợ ngắn hạn mà công
ty đang thiếu có 10,28 đồng tài sản ngắn hạn có thể sử dụng để thanh toán.
Hệ số bảo toàn vốn của công ty (Vốn chủ sở hữu cuối năm/Vốn chủ sở hữu đầu năm) là: 0,78

-

vốn không được bảo toàn do công ty lỗ 7.660 triệu đồng.
4.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty:

-

Năm 2018 vẫn còn là năm khó khăn đối với công ty kề từ sau khi cổ phần hóa, tuy nhiên Hội
đồng quản trị, Giám đốc công ty đã nổ lực cố gắng hết mình để điều hành hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty luôn được ổn định, duy trì đảm bảo thu nhập cho người lao động.

-

Công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng pháp
luật. Trong năm Hội đồng quản trị có tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy
định. Tất cả các cuộc họp đều có ghi biên bản và ban hành Quyết định để thực hiện.

-

Giám đốc công ty đã triển khai đầy đủ, kịp thời Quyết định của Hội đồng quản trị. Hàng năm
lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Hội đồng quản trị để báo cáo Đại hội đồng cổ đông
thông qua để thực hiện. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Giám đốc đã chủ động đưa ra giải pháp và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị về các vấn đề
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.
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Với nổ lực hết mình, trong năm ban lãnh đạo đã khắc phục được khó khăn trong việc chuyển

-

đổi thành công quyền thuê đất sau khi cổ phần hóa tại Xí nghiệp Chăn nuôi 30/4. Thực hiện tái
cơ cấu lại bộ máy quản lý của công ty theo đề án tái cơ cấu được SCIC phê duyệt.
5.

Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty:

-

Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ.
Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị và Giám
đốc công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, được cung cấp thông tin, tài liệu, các báo
cáo một cách kịp thời và đầy đủ.
Ban kiểm soát luôn giữ mối liên hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với Hội đồng quản trị và

-

Giám đốc công ty và luôn nhận được sự hỗ trợ hợp tác tích cực từ phía công ty.
6.

Kết luận - Kiến nghị:

Qua xem xét đánh giá báo cáo tài chính được lập tại ngày 31/12/2018, Ban kiểm soát có nhận xét như
sau:
-

Báo cáo tài chính được lập theo đúng quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của Bộ tài chính.

-

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung nêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Báo
cáo đã phản ánh trung thực, đầy đủ các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài sản - nguồn vốn
cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh
của công ty. Tất cả các hoạt động của công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty
và các quy định của pháp luật.
Để công ty hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng
cổ đông thường niên biểu quyết thông qua. Nhằm hạn chế rủi ro sai sót trong quá trình điều hành hoạt
động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát có kiến nghị sau:
-

Tiếp tục nâng cao công tác quản trị điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa phát huy năng lực
lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý để công ty phát triển ổn định đạt các chỉ tiêu kế hoạch sản
xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho công ty
và cổ đông.

-

Duy trì và ổn định đàn heo, có biện pháp chủ động nhằm ngăn chặn kịp thời khi có dịch bệnh
xảy ra.

-

Cải tiến, nâng cao chất lượng thức ăn chăn nuôi, nghiên cứu đầu tư nâng cấp dây chuyền sản
xuất nhằm tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường, hạ giá thành cạnh tranh với các
thương hiệu bạn.
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7.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông
qua. Để hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, Ban kiểm soát dự
kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:
Giám sát các hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc theo Luật doanh

-

nghiệp và Điều lệ công ty;
Giám sát việc thực hiện, chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Quyết định của Hội

-

đồng quản trị và Điều lệ công ty;
Nghiên cứu, trao đổi, cập nhật kịp thời và đầy đủ các cơ chế chính sách mới ban hành, giám

-

sát, kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề chưa phù hợp để đảm bảo tuân thủ đúng quy định
của pháp luật và quy chế quản lý của chủ sở hữu;
Thực hiện xem xét, đánh giá báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng

-

quý, năm. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019;
Tham gia ý kiến đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm

-

2019 của công ty.
II.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CỦA
TỪNG THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2018

1.

Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

-

Ban kiểm soát đã họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để làm cơ sở cho việc kiểm
tra đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên trong việc kiểm soát các hoạt động của công
ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty góp phần tăng cường công tác giám sát, kiến
nghị xử lý và phòng ngừa rủi ro.
Để theo dõi tình hình hoạt động của công ty, Trưởng ban kiểm soát có tham dự các cuộc họp

-

giao ban công ty, thảo luận và nêu ý kiến theo đúng chức năng quyền hạn, kiểm soát tính tuân
thủ của một số vấn đề nhằm cảnh báo rủi ro giúp công ty hoạt động bảo toàn vốn và quyền lợi
của cổ đông.
Trên cơ sở kết quả kiểm soát những hoạt động của công ty cho thấy công ty tuân thủ đúng pháp

-

luật, không có sai sót trọng yếu, các yếu tố rủi ro được dự báo trước để phòng ngừa. Trong năm
Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào từ các cổ đông về Hội đồng quản trị và
Giám đốc công ty.
2.

Đánh giá kết quả của từng thành viên Ban kiểm soát:



Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát chung.
-

Trưởng ban kiểm soát thực hiện đúng quyền và trách nhiệm theo Điều 165 Luật doanh
nghiệp và Điều 32, Điều 33 của Điều lệ công ty; thực hiện triệu tập và chủ trì các cuộc
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họp Ban kiểm soát; đề nghị công ty cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để báo cáo các
thành viên Bam kiểm soát; lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý
kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.
-

Thường xuyên cập nhật các thay đổi chế độ chính sách của pháp luật để kiến nghị sửa đổi
bổ sung trong công tác kế toán và quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

-

Thảo luận cùng với các thành viên về giám sát đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh. Năm 2018 thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.



Ông Nguyễn Thành Phúc - Thành viên ban kiểm soát được phân công theo dõi giám sát tình
hình tiêu thụ sản phẩm, tình hình thực hiện các hợp đồng mua bán và công nợ phải thu của Nhà
máy thức ăn Chăn nuôi Mỹ Tường, tham gia thảo luận trao đổi với các thành viên Ban kiểm
soát về các vấn đề mà Ban kiểm soát kiểm tra giám sát. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã bám
sát công việc được Ban kiểm soát giao, chủ động trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các
thành viên trong Ban kiểm soát, hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Bà Võ Thị Kim Thanh – Thành viên Ban kiểm soát, được phân công làm thư ký, chịu trách
nhiệm ghi chép nội dung, chuẩn bị tài liệu có liên quan đến các cuộc họp Ban kiểm soát, tham
gia soát xét kiểm tra chứng từ kế toán khi cần thiết. Quá trình thực hiện đã tích cực phối hợp
với các thành viên trong Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Qua kết quả thực hiện, Ban kiểm soát tự đánh giá tập thể và các thành viên đã hoàn thành nhiệm

-

vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Quá trình kiểm soát đã phối
hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các phòng ban không gây trở ngại cho
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Tuy nhiên trong quá trình hoạt động không tránh khỏi những thiếu sót, chưa thực hiện kiểm

-

soát được toàn diện tất cả các mặt hoạt động của công ty là một hạn chế của Ban kiểm soát.
Trên đây là báo cáo hoạt động và báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi
Tiền Giang năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông
qua.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- Giám đốc cty;
- Lưu hồ sơ đại hội, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quang Thái
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2019

Số: 10/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang được Đại hội đồng
Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018.
-

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua
Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH Parker Randall Việt Nam.

-

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định bao gồm các
nội dung sau:
1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HSĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Minh Thừa
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2019

Số: 11 /TT-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang.
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang được Đại hội
đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua

-

phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang như sau:
1.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
Chỉ tiêu

STT

ĐVT

Thực hiện

Kế hoạch

Tỷ lệ (%)

năm 2018

năm 2019

KH/TH

1

Vốn điều lệ

Triệu đồng

51.000

51.000

100,00

2

Tổng doanh thu

Triệu đồng

35.943

54.371

151,27

3

Tổng chi phí

Triệu đồng

43.603

48.542

111,33

4

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

(7.660)

5.829

(*)

5

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

(7.660)

5.829

-

6

Thu nhập bình quân (người/tháng)

Triệu đồng

5,303

6,363

119,99

7

Nộp ngân sách

Triệu đồng

533

541

101,50

8

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL

%

(15,02)

11,43

-

9

Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần

%

-

-

-

(*) Trong đó thu nhập khác từ tiền bồi thường XNCN 30/4: 4.877 triệu đồng.
2.

Kế hoạch đầu tư XDCB:
Kính trình Đại hội đồng cổ thông qua kế hoạch đầu tư XDCB và giao HĐQT thẩm định
và phê duyệt phương án đầu tư theo các khoản mục cụ thể như sau:
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Stt

Danh mục công trình

Đvt

1

Máy nghiền siêu mịn 6 tấn/giờ (Trung Quốc)

trđ

Tổng
mức
đầu tư
2.000

2

Máy ép đùn 6 tấn/giờ (Trung Quốc)

trđ

4.500

3

Máy sấy 6 tấn/giờ (Việt Nam)

trđ

1.000

trđ

4

Máy phun dầu 6 tấn/giờ (Việt Nam)

500

Kế hoạch
giải ngân
Lý do đầu tư
năm 2019
2.000 Máy móc thiết bị
dây chuyền sản
4.500
xuất thức ăn chăn
1.000 nuôi có tuổi đời
trên 19 năm nên
năng suất thấp,
chi phí bảo trì bảo
dưỡng cao, hao
hụt trong sản xuất
lớn ... từ đó dẫn
đến giá thành cao
nên khó cạnh
500 tranh với các sản
phẩm đồng dạng
trên thị trường,
ảnh hưởng rất lớn
hiệu quả trong
hoạt động sản
xuất kinh doanh
của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HSĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Minh Thừa
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI TIỀN GIANG
Số: 13/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang được Đại hội đồng
Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018.
-

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội
đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần
Chăn nuôi Tiền Giang, đồng thời ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện việc ký Hợp đồng
cung cấp dịch vụ kiểm toán;

-

Cơ sở lựa chọn đơn vị kiểm toán là danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung
cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính công bố hàng năm và đảm bảo theo đúng các quy định
hiện hành có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HSĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Minh Thừa
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2019

Số: 14/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc đăng ký bổ sung, hủy bỏ một số ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh
trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Kính gửi: Quý Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang được Đại hội đồng
Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua việc
đăng ký bổ sung, hủy bỏ một số ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nội dung cụ thể sau:
1. Đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh:
Kinh doanh bán buôn xăng dầu. Mã số 4661
Kinh doanh bán lẽ xăng dầu. Mã số 4730
Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng khách sạn, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Mã số 5610,
5621, 5629, 5630, 7911, 7912.
Kinh doanh cửa hàng bách hoá tổng hợp. Mã số 4719
Kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp. Mã số 4669
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ tư nhân. Mã số 8010
Kinh doanh máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp. Mã số 4653, 4659
Kinh doanh bất động sản. Mã số: 6810, 6820

-

2. Hủy bỏ ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh:
Bán lẽ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã số 4721

-

3. Thay đổi bổ sung tại Điểm 1, Điều 3, Chương 3 trong Điều lệ Công ty như sau:
Mã ngành

Bổ
sung

1 Kinh doanh bán buôn xăng dầu

4661

X

2 Kinh doanh bán lẽ xăng dầu

4730

X

3 Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng
khách sạn, du lịch sinh thái, du lịch tâm
linh

5610, 5621,
5629, 5630,
7911, 7912.

X

4 Kinh doanh cửa hàng bách hoá tổng hợp

4719

X

5 Kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp

4669

X

6 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ tư nhân

8010

X

Stt

Tên ngành
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Mã ngành

Bổ
sung

7 Kinh doanh máy móc thiết bị và phụ tùng
máy nông nghiệp

4653, 4659

X

8 Kinh doanh bất động sản.

6810, 6820

X

Stt

Tên ngành

9 Bán lẽ lương thực trong các cửa hàng
chuyên doanh

4721

Hủy
bỏ

Ghi chú

X

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Trân trọng kính chào!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HSĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Minh Thừa
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI TIỀN GIANG

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

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ

Tiền Giang, ngày 28 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ

-

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh
nghiệp;
-

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang;

-

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền
Giang ngày 28 tháng 05 năm 2019;
Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công

-

ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Đại hội đã thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019, bao gồm:
1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
1.2. Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu chủ yếu như sau:
TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch năm 2019

1 Sản lượng sản xuất
a Thức ăn chăn nuôi

Tấn

4.500

b Heo thịt

Tấn

272

c Heo con

Tấn

190

2 Doanh thu

Triệu đồng

54.371

3 Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

5.829

4 Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

5.829

5 Nộp ngân sách

Triệu đồng

541

1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
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1.4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018.
1.5. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
1.6. Tờ trình về việc thông qua quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018
và Kế hoạch năm 2019.
1.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
1.8. Tờ trình về việc đăng ký bổ sung, hủy bỏ một số ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh
trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 05 năm 2019
Điều 3. Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn
nuôi Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đặng Minh Thừa
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