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Mục lục

Thông tin chung 
Tổ chức và nhân sự
Tình hình hoạt động trong năm
Tổ chức và nhân sự
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của 
Công ty
Báo cáo phát triển bền vững
Quản trị công ty
Báo cáo tài chính
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THÔNG TIN CHUNG

tstcantho.com.vn

•Thông tin khái quát 
 
•Quá trình hình thành và phát triển 
 
•Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

•Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức 

•Định hướng phát triển 
 
•Rủi ro 
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Thông tin khái quát

• Tên giao dịch

• Giấy chứng nhận ĐKDN số

• Vốn điều lệ

• Vốn đầu tư của chủ sở hữu

• Địa chỉ

• Số điện thoại

• Số fax

• Website

• Mã cổ phiếu

• Logo

:  CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

:  1800457478

:  43.030.500.000 đồng

:  43.030.500.000 đồng

:  51 Trương Văn Diễn, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Hồ Chí Minh

:  0292 3.861.770

:  0292 3.861.798

:  www.tstcantho.com.vn

:  CPC

:

"Trải qua 28 năm hoạt động, CPC là thương hiệu sản xuất nông dược được tin dùng tại vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long, có biểu tượng hình tam giác với nền xanh bông lúa . Để xứng đáng 

với niềm tin yêu của khách hàng, CPC không ngừng nghiên cứu, cải tiến để đem đến những sản 

phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý , phù hợp với phương châm "Cùng nông gia được mùa".

"
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Đồng bằng sông Cửu Long là vùng chuyên canh lúa lớn nhất Việt Nam. Vào những năm 
cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 thế kỷ trước, dịch bệnh, sâu rầy liên tục xảy ra và 
bùng phát trên diện rộng làm nhiều ruộng lúa, hoa màu của nông dân bị mất trắng, đời 
sống người dân gặp nhiều khó khăn.... Do đó, nhu cầu sản xuất thuốc nông dược bảo vệ 
mùa màng, tìm kiếm biện pháp canh tác hữu hiệu, giống lúa thích nghi trở nên cấp thiết 
hơn bao giờ hết.

Lịch sử hình thành và phát triển

Thời gian Sự kiện

1992
CPC được hình thành từ liên doanh của Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ với 

Vipesco, có chức năng sản xuất và gia công các loại thuốc bảo vệ thực vật.

1996
Xí nghiệp Thuốc sát trùng Cần Thơ được thành lập theo Quyết đinh số 477/QĐ.CT.TCCB.96 của 
UBND Tỉnh Cần Thơ ký ngày 26/3/1996; trực thuộc Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp cần 

Thơ, hoạt động theo hình thức hạch toán báo sổ;

2002

Xí nghiệp Thuốc sát trùng Cần Thơ được cổ phần hóa theo Quyết định số 1462/QĐ-CT.UB của 
UBND Tỉnh Cần Thơ ký ngày 26/4/2002 thành Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC), 
được độc lập sản xuất kinh doanh với chức năng chính là: sản xuất, gia công và kinh doanh các 

mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc dụng cụ phục vụ nông nghiệp

2007 CPC tổ chức Kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty và giới thiệu logo mới với hình tam giác, nền 
xanh có in hình bông lúa CPC với mong ước như Slogan “CPC cùng nông gia được mùa”;

2008

CPC được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh do-
anh thay đổi lần thứ 5 ngày 26/7/2008. Theo đó, tăng vốn điều lệ lên 41,088 tỷ đồng, mở rộng 

phạm vi hoạt động sang lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc và hóa chất cho nuôi trồng thủy 
sản.

Thời gian Sự kiện

2010
CPC chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Giấy 

chứng nhận số 05/GCN-SGDHN do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp. Phiên giao dịch đầu 
tiên của cổ phiếu CPC vào ngày 18/01/2010.

2011 CPC tiến hành chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn với số lượng 194.205 cổ phần, 
nâng vốn điều lệ của Công ty lên 43.030.050.000 đồng.

2012-2016
Mặc dù là Công ty nhỏ, có quy mô hoạt động khiêm tốn, nhưng trải qua hơn 25 năm hình 

thành và phát triển, CPC đã gặt hái nhiều thành quả giá trị, thương hiệu CPC ngày càng vững 
mạnh, khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

2017
Tính đến năm 2017 CPC đã được người tiêu dùng bình chọn là công ty được giấy chứng nhận 

HVNCLC 13 năm liền. Sản phẩm của CPC ngày càng được bà con nông dân tín nhiệm và tin 
dùng.

2018 CPC đạt giải Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA

2019
CPC đã đạt Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao và giữ vững danh hiệu liên tục suốt 15 
năm liền (2005-2019). Lễ công bố hàng VNCLC 2019 được tổ chức tại Adora Center vào ngày 

20/02/2019
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`

Thị trường nước ngoài

Chiến lược dài hạn Công ty không chỉ tập trung vào phân khúc thị 

trường trong nước mà còn mở rộng ra nhiều nước khu vực lân cận như 

Campuchia, Lào....

Tại Campuchia CPC đã thành lập Chi nhánh với 35 tên thương phẩm 
được cấp phép lưu hành tại đất nước đầy tiềm năng về nông nghiệp 

này.

Thị trường trong nước

CPC có mạng lưới phân phối lớn, phạm vi hầu hết các tỉnh thành 

trong nước. 

Đồng Bằng Sông Cửu Long

Các tỉnh miền Trung 

Tây Nguyên.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu là

Địa bàn kinh doanh

Ngành nghề và Địa bàn kinh doanh

Đến nay, CPC có hơn 80 đại lý cấp I và hơn 2.000 đại lý cấp II

Ngành nghề kinh doanh

• Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ;

• Nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, các chế phẩm sinh học và hóa chất các loại;

• Nhập khẩu, kinh doanh phân bón, máy móc thiết bị, dụng cụ sản xuất nông nghiệp;

• Sản xuất kinh doanh thuốc và hóa chất dùng trong môi trường nuôi trồng thủy sản;

• Sản xuất kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trông thủy sản. 

• Sản xuất kinh doanh thủy sản làm giống, chất bổ sung cho thức ăn và thức ăn chăn nuôi cho nuôi trồng thủy sản;

• Chế biến thủy hải sản xuất khẩu;

• Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất phục vụ nông nghiệp.

Trong những năm gần đây, CPC tập trung 

nhiệm vụ chính là sản xuất, gia công và 

kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.
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Mô hình quản trị & Cơ cấu quản trị

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp và các qui định pháp luật liên quan:

Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định  mọi vấn đề liên  quan  đến  mục  

đích,  quyền  lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực 

hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành 

sản xuất của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

Mô hình quản trị Cơ cấu quản trị

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG TỔ 
CHỨC NHÂN SỰ

Phòng
 Kế hoạch và 

điều độ

 
Phòng Cơ điện

Phòng Phát 
triển sản 

phẩm

 
Phòng Sản 

xuất

Kho bao bì

Kho 
thành phẩm

Kho
 nguyên liệu Phân xưởng sản 

xuất chai pet

Phân xưởng 
sản xuất thuốc 

dạng nước

Phân xưởng 
sản xuất thuốc 
dạng bột, hột

Bộ phận phối 
liệu

GIÁM ĐỐC 
SẢN XUẤT

GIÁM ĐỐC
 TÀI CHÍNH

GIÁM ĐÓC 
KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN 
TIN HỌC

Phòng Kinh 
doanh

Phòng 
Cung ứng

Phòng Kế 
toán 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng Đầu tư 
tài chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu 

Giám sát và kiểm tra định kỳ các HĐSX, HĐKD 

nhằm đảm bảo sản phẩm luôn trong giới hạn cho 

phép về tiêu chuẩn, nâng cao các hoạt động kinh 

doanh;

Tăng cường nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu 

nguyên vật liệu, cũng như thành phẩm nhằm luôn 

cho sản phẩm tốt nhất. Chất lượng sản phẩm là 

sự sống còn của công ty.

Về lao động

Xây dựng quy trình tuyển chọn và đào tạo chặt 

chẽ, hợp lí để tạo lực lượng nòng cốt phát triển 

CPC ngày càng vững mạnh;

Đánh giá hiệu quả lao động của cán bộ công nhân 

viên nhằm cải thiện chất lượng lao động, cũng như 

có chế độ đào tạo phù hợp;

Tổ chức các hoạt động khám sức khỏe định kỳ 

cũng như chương trình đào tạo ngoại khóa bắt 

buộc nhằm đảm bảo sức khỏe công nhân viên, làm 

tiền đề nâng cao tinh thần và hiệu quả làm việc.

Về hoạt động kinh 
doanh, sản xuất

Hoàn thiện và nâng cao bộ máy quản lý, gia tăng 

hệ thống sản xuất;

Duy trì hoạt động kinh doanh và HĐSX nhằm đảm 

bảo doanh thu đạt được từ các thị trường chủ 

đạo, làm bước tiến mở rộng thị trường ra khắp cả 

nước và các nước lân cận;

Đảm bảo được chất lượng sản phẩm và hệ thống 

quản lý đạt tiêu chuẩn, đặt niềm tin khách hàng 

là tiêu chí hàng đầu để công ty đứng vững trên 

thị trường;

Chiến lược phát triển trung và dài 
hạn

Đối với thị trường 
nội địa
Tiếp tục duy trì các đơi vị phân phối sản phẩm trên toàn quốc, 

trong đó tập trung chủ yếu vào Đồng bằng sông Cửu Long, khu 

cực Tây Nguyên, và cá tỉnh miền Trung, gây dựng thương hiệu, 

uy tín theo phương châm “Cùng nông gia được mùa”.

Đối với thị trường 
nước ngoài
Hiện tại, chi nhánh Campuchia vẫn duy trì các hoạt động ng-

hiên cứu nhằm phát triển thị trường sang các khu vực lân cận.

Tổ chức bộ máy
Từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức tinh gọn và hiệu quả, 

phát huy sự phối hợp giữa các phòng ban trong Công ty, thống 

nhất trong việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Hệ thống sản xuất
Trong thời gian tới, công ty tiếp tục bảo quản và  đầu tư  thêm 

vào hệ thống sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động, chất 

lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật 

vào để đánh giá chất lượng các quy trình sản xuất sản phẩm.
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Định hướng phát triển

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

Với mục tiêu hoạt động là phát triển Công ty luôn 

gắn liền tinh thần trách nhiệm với môi trường, xã 

hội, quan tâm đến lợi ích cộng đồng. CPC luôn ý 

thức được vai trò và nghĩa vụ của mình, sau đây 

là các mục tiêu cụ thể của công ty đối với môi 

trường và xã hội

 Đối với khách 
hàng & đối tác

Mục tiêu cao nhất của công ty là tối đa hóa 

giá trị cho cổ đông. Để đạt được mục tiêu đó, 

Công ty luôn cố gắng xây dựng các chiến lược, 

chính sách phù hợp với từng giai đoạn của thị 

trường; chính sách cổ tức luôn cố gắng duy 

trì ở mức ổn định khoảng 15-20%. 

Mỗi năm, tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông, công ty luôn ghi nhận các ý kiến đóng 

góp, nguyện vọng của các cổ đông, từ đó, xây 

dựng các kế hoạch hành động trong năm để 

giúp công ty ngày càng phát triển hơn. Đồng 

thời, để các nhà đầu tư luôn nắm được các 

thông tin một cách chính xác và kịp thời, CPC 

đã liên tục cập nhật tình hình tại website của 

Công ty.

Đối với cổ đông 
& nhà đầu tư

Người lao động là lực lượng nòng cốt của 

Công ty, việc xây dựng và đảm bảo môi trường 

lao động an toàn, hiệu quả luôn là một nhiệm 

vụ quan trọng. CPC luôn lắng nghe tâm tư, 

nguyện vọng, các ý kiến đóng góp của cán 

bộ nhân viên để có thể kịp thời đưa ra các 

phương án hỗ trợ. Công ty còn thường xuyên 

tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, 

nâng cao tinh thần đoàn kết giữa mọi người. 

Bên cạnh đó, mục tiêu dài hạn của CPC là xây 

dựng được đội ngũ nhân viên với trình độ 

chuyên môn và tính linh hoạt cao nhằm đáp 

ứng được tình hình thị trường luôn biến đổi. 

Đối với cán bộ & 
công nhân viên

Công ty luôn mong muốn góp phần xây dựng 

cộng đồng ngày càng phát triển và tốt đẹp 

hơn, do đó ngoài các hoạt động kinh doanh, 

CPC thường xuyên tổ chức các hoạt động xã 

hội tại địa phương: chăm lo cho các em nhỏ 

với hoàn cảnh khó khăn, các học sinh trường 

khuyết tật, chung tay hỗ trợ cho các hộ ng-

hèo, các hộ nông dân gặp khó khăn do thiên 

tai, mất mùa, bệnh dịch trên cây trồng,...

Bên cạnh đó, do đặc thù ngành hóa chất luôn 

tiềm ẩn các rủi ro liên quan đến môi trường 

nên Công ty luôn chú trọng đến công tác vệ 

sinh, xả thải,... tránh các rủi ro rò rỉ hóa chất 

gây ô nhiễm môi trường xảy ra. Cán bộ nhân 

viên trong Công ty đã được trang bị kiến thức 

về an toàn trong sản xuất, các kỹ năng xử lí 

các sự cố bất thường đế đảm bảo an toàn 

môi trường.

Đối với cộng đồng 
& môi trường

Xu hướng sử dụng nông dược ngày nay là các 

sản phẩm ít hoạt chất độc hại nhưng vẫn đảm 

bảo hiệu quả sử dụng. Thấu hiểu được điều 

đó, phòng phát triển sản phẩm CPC luôn cố 

gắng nghiên cứu, phát triển nhiều loại thuốc 

mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng 

thời, CPC cũng tích cực tìm kiếm các nguồn 

cung chất lượng cao với giá thành rẻ hơn, 

đảm bảo đem đến sản phẩm với giá cả hợp lý.

Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên triển 

khai các chương trình khuyến mãi, hoàn 

thiện quy trình hậu mãi, xây dựng đội ngũ tư 

vấn sử dụng sản phẩm một cách an toàn và 

hiệu quả, hỗ trợ người nông dân đạt được 

mùa vụ thắng lợi.
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Các rủi ro
Được thành lập từ năm 1992, trải qua 27 năm hoạt động và phát triển, Ban lãnh đạo và tập thể Cán bộ 

nhân viên Công ty Cổ phần Sát trùng Cần Thơ đang vững bước trên con đường thực hiện sứ mạng bảo 

vệ mùa màng cho người nông dân. Để có được những thành công như ngày hôm nay, Công ty đã luôn 

phải đối mặt và khắc phục được các rủi ro ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và kinh doanh. Những 

rủi ro đó bao gồm:

Rủi ro kinh tế
Kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục đạt mức 

tăng trưởng cao, GDP đạt 7,02%. Đây là năm 

thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam 

đạt trên 7% kể từ năm 2011. Về cơ cấu kinh tế 

năm 2019, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

chiếm tỷ trọng 13,96% GDP. Do ảnh hưởng của 

Dịch bệnh tả lợn Châu Phi làm giảm tăng trưởng 

GDP của ngành nông nghiệp còn 2,01%. Kim 

ngạch xuất khẩu nông – lâm – thủy sản đạt 41,3 

tỷ USD, thặng dư thương mại đạt mức cao 10.4 

tỷ USD, tăng 19,3%. Năm 2019, sản xuất nông 

nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức 

về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tra-

nh của nền kinh tế còn thấp; dịch bệnh trên vật 

nuôi, cây trồng;… Đây là động lực để CPC phát 

triển sản phẩm nông dược phù hợp với nhu cầu 

của thị trường, đẩy mạnh các sản phẩm nâng cao 

chất lượng nông sản, thuốc bảo vệ thực vật. 

Các chính sách điều tiết dòng vốn của Ngân hàng 

Nhà nước được ban hành khiến cho lãi suất cả 

năm bình ổn, biểu đồ lãi suất có xu hướng đi 

ngang và giảm dần về cuối năm. Điều này có thể 

xem là một yếu tố thuận lợi cho Doanh nghiệp. 

Các khoản nợ vay của Công ty chủ yếu là nợ vay 

ngắn hạn, phục vụ cho nhu cầu luân chuyển vốn 

để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Vì vậy, lãi suất ngắn hạn giảm sẽ là lợi thế ảnh 

hưởng trực tiếp đến lợi nhuận ròng của Doanh 

nghiệp. Công ty phải luôn theo dõi và phân tích 

diễn biến của thị trường, nhanh chóng đưa ra 

các đối sách thích hợp, đảm bảo hạn chế rủi ro 

cho Công ty.

Rủi ro môi trường
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất hóa chất, quá trình sản xuất Công ty luôn 

tiềm ẩn những rủi ro ảnh hưởng đến môi trường 

sinh thái, do đó CPC  đặc biệt quan tâm đến vấn 

đề xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản 

xuất bằng cách đầu tư các hệ thống xử lý khí 

thải, nước thải, xử lý bụi phát sinh đúng quy định 

nhằm hạn chế tối đa chất độc hại ảnh hưởng đến 

môi trường và người dân xung quanh.

Rủi ro đặc thù
Do tính chất sản phẩm gắn liền với ngành Nông 

nghiệp nên mang tính mùa vụ rất cao. Công ty 

luôn chú trọng việc điều phối sản xuất để đảm 

bảo nguồn cung đầy đủ và hợp lý trên thị trường. 

Ngoài ra, các yếu tố môi trường như hạn hán, 

bão lũ; tình trạng thị trường nông sản được mùa 

mất giá,… cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết 

quả kinh doanh của Doanh nghiệp.

Một yếu tố khác, theo thống kê cho thấy, các 

nguyên liệu sản xuất Thuốc Bảo vệ thực vật có 

tới 70-80% là hàng nhập khẩu, chủ yếu là từ 

Trung Quốc (chiếm khoảng 80%). Điều này cho 

thấy biến động tỷ giá ảnh hưởng trực tiếp đến 

giá vốn hàng bán của Công ty, để tránh được rủi 

ro tỷ giá, CPC nên cân nhắc dự trữ nguyên liệu 

trong tình trạng thị trường có nhiều biến động.

Rủi ro luật pháp  
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ 

phần Thuốc sát trùng Cần Thơ chịu sự điều chỉnh 

của hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật doanh 

nghiệp, Luật đầu tư, Luật an toàn thực phẩm. 

Bên cạnh đó, với tư cách là một doanh nghiệp 

niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, CPC còn

Rủi ro khác
Những rủi ro khác bao gồm: các rủi ro không 

thể dự đoán được như dịch bệnh, thiên tai, bảo 

quản hàng hóa, …là những rủi ro có nguy cơ xảy 

ra rất thấp nhưng có tác động rất lớn đến tình 

hình kinh doanh của toàn Công ty. Để hạn chế tối 

đa thiệt hại, Công ty sẽ tham gia mua bảo hiểm 

tài sản, hàng hóa.

chịu tác động bởi hệ thống khung pháp lý của Thị 

trường chứng khoán Việt Nam. Cùng với chiến 

lược mở rộng sản xuất kinh doanh ra các nước 

trong khu vực và thế giới. Ngoài pháp luật Việt 

Nam, Công ty còn tuân thủ các quy định về luật 

thương mại và các tiêu chuấn kỹ thuật quốc tế. 

Trong các năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn liên tục ban hành các quyết định 

cấm sử dụng một số hoạt chất sử dụng trong 

thuốc Bảo vệ thực vật. Do vậy, để hạn chế tối 

đa những rủi ro pháp luật, ban lãnh đạo Công 

ty thường xuyên cập nhập những quy định mới, 

từ đó hoạch định các chiến lược kinh doanh phù 

hợp, đảm bảo hoạt động kinh doanh được phát 

triển ổn định.
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•Cơ cấu sở hữu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 
•Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

•Những thay đổi nhân sự 

•Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người lao động 
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Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu trên/VĐL

Nguyễn Văn Trung Chủ tịch HĐQT - TGĐ 93.262 2,17%

Nguyễn Ngọc Minh TV. HĐQT - P. TGĐ 46.333 1,08%

Phan Văn Mưa TV. HĐQT 202.230 4,7%

Võ Viết Thanh TV. HĐQT 360.543 8,38%

Ngô Văn Trường TV. HĐQT 0 0

Thành viên BKS Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu trên/VĐL

Nguyễn Văn Thái Trưởng BKS 132 0,003% 

Dương Minh Thành Thành viên 21.200 0,49% 

Hồ Văn Hỷ Thành viên 248 0,006% 

Ban Kiểm soát

Cơ cấu sở hữu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu trên/VĐL

Nguyễn Văn Trung TGĐ 93.262 2,17%

Nguyễn Ngọc Minh Phó TGĐ 46.333 1,08%

Bùi Anh Dũng
GĐ. Marketing kiêm GĐ. 

CN Campuchia
15.428 4,7%

Nguyễn Thanh Tâm Giám đốc sản xuất 5.981 8,38%

Quách Thị Thúy Kế toán trưởng 37.876 0

Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

• Ngày sinh   : 31/11/1956
• Nơi sinh   : TP. Cần Thơ
• Trình độ chuyên môn : Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân Quản trị kinh doanh
• Quá trình công tác

 Ǟ  2002 - 2008  : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CPC
 Ǟ 2008 - 08/2010  : Chủ tịch HĐQT CPC
 Ǟ  8/2010 - Nay  : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CPC

• Ngày sinh   : 24/12/1968
• Nơi sinh   : TP. Cần Thơ
• Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện, Cử nhân 

Quản trị kinh doanh
• Quá trình công tác

 Ǟ  1990 - 1993  : Nhân viên Công ty 
Cấp thoát nước Hậu Giang

 Ǟ  1993 - Nay  : Phó phòng cơ điện; 
Trợ lý TGĐ; Phó TGĐ CTCP Thuốc sát trùng 
Cần Thơ

• Ngày sinh   : 17/02/1963
• Nơi sinh   : Vĩnh Long
• Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế nông 

nghiệp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
• Quá trình công tác

 Ǟ  2002 - 2007  : Trưởng Ban Kiểm 
soát CPC

 Ǟ  2007 - 2011  : Ủy viên HĐQT kiêm 
GĐ Tài chính CPC

 Ǟ  2011 - 04/2017  : Ủy viên HĐQT kiêm 
GĐ Marketing CPC

 Ǟ  04/2017 – Nay  : Giám đốc Market-
ing CPC

• Ngày sinh   : 20/12/1952
• Nơi sinh   : TP. Cần Thơ
• Trình độ chuyên môn : Kỹ sư nông nghiệp
• Quá trình công tác

 Ǟ  2005 - 2007  : Phó Giám đốc Sản xuất 
CPC

 Ǟ  2007 - Nay  : Giám đốc Sản xuất CPC

• Ngày sinh   : 19/06/1960 
• Nơi sinh   : Sóc Trăng
• Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế nông 

nghiệp
• Quá trình công tác

 Ǟ  1992 - 2002  : Xí nghiệp Thuốc sát 
trùng Cần Thơ

 Ǟ  2002 - Nay  : Kế toán trưởng CPC

Nguyễn Văn 
Trung

Tổng giám đốc kiêm Thành 
viên HĐQT

Nguyễn Ngọc 
Minh

P.Tổng giám đốc kiêm Thành 
viên HĐQT

Bùi Anh Dũng
Giám Đốc Marketing 

kiêm 
Giám Đốc CN Campuchia

Nguyễn Thanh 
Tâm

Giám Đốc Sản xuất

Quách Thị 
Thúy

Kế toán trưởng
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Những thay đổi nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm

1 Phăn Đăng Trúc TV HĐQT Miễn nhiệm ngày 25/04/2019

2 Ngô Văn Trường TV HĐQT Bổ nhiệm ngày 25/04/2019

Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người lao động

Tình hình nhân sự của Công ty cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ tính đến ngày 31/12/2019

STT Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động 188 100%

1 Đại học và trên Đại học 67 35,64%

2 Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp 10 5,32%

3 Sơ cấp, Công nhân kỹ thuật 0 0,00%

4 Lao động phổ thông 111 59,04%

Tình hình nhân sự

TT Năm Mức lương bình quân

1 2017           5.781.419 

2 2018           5.635.209 

3 2019           5.849.869 

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (đồng/tháng/người)

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là 

ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý của Công ty, 

nhất là trong tình trạng thị trường có sự chuyển biến 

phức tạp như hiện nay. Công ty luôn khuyến khích 

và tạo điều kiện cho các cán bộ tham gia các chương 

trình đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao trình 

độ chuyên môn, ngoài ra công ty cũng chú trọng 

công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ nhằm phát huy 

được hiệu quả tối đa các nguồn lực sẵn có.

Về chính sách lương, thưởng, phúc lợi: CPC xây dựng 

khung lương, thưởng căn cứ vào vị trí công việc, hiệu 

quả công việc và thâm niên làm việc của nhân viên. 

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chính sách phúc 

lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật 

như BHYT, BHXH, BHTN, khám sức khỏe định kỳ, duy 

trì trợ cấp cho các cán bộ hưu trí... Hằng năm, Công 

ty sẽ đánh giá, xem xét và điều chỉnh lương, thưởng 

cho phù hợp; thêm vào đó, Công ty có xét thưởng 

hàng quý, thưởng thi đua 6 tháng một lần, tổ chức 

tham quan du lịch.

Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật về lao 

động như: thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi 

hợp lý. Thời gian nghỉ phép, lễ tết, ốm, thai sản đều 

tuân thủ theo đúng quy định của Luật lao động.

Trong thời gian tới ban lãnh đạo tiếp tục xây dựng 

chế độ lương thưởng và phúc lợi để khuyến khích và 

thu hút nhân tài. Tiếp tục đào tạo nhóm các bộ kế 

thừa để chuẩn bị nguồn lực thay thế cho các định 

hướng phát triển trong tương lai.

Chính sách đào tạo, lương thưởng, 
chế độ phúc lợi
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•Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
 
•Tình hình hoạt động đầu tư
 
•Tình hình tài chính

•Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2019 là một năm đầy thách thức của ngành Nông nghiệp Việt Nam. Dưới tác động của biến đổi 

khí hậu, các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra bất thường: cháy rừng, hạn hán, xâm nhập mặn ở mức 

độ nghiêm trọng hơn,... Thị trường tiêu thụ cũng có nhiều biến động khó dự đoán.  Mặc dù vậy, ngành 

nông nghiệp nước ta vẫn đạt được đà tăng trưởng khá tốt.

Sau đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CPC trong năm 2019:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu 2018 2019 %tăng/giảm

Doanh thu thuần 322.217.896.946 267.734.695.232 -16,91%

Giá vốn hàng bán 274.896.713.230 225.008.337.697 -18,15%

Doanh thu hoạt động tài chính 1.972.217.490 3,723,181,635 88,78%

Chi phí tài chính 3.427.095.279 5.776.630.425 68,56%

Chi phí bán hàng 18.559.383.573 17.114.969.330 -7,78%

Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.848.644.783 9.121.150.315 -15,92%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 16.458.277.571 14.436.789.100 -12,28%

Lợi nhuận khác 201.279.142 (539.456.834) -368,01%

Lợi nhuận trước thuế 16.659.556.713 13.897.332.266 -16,58%

Lợi nhuận sau thuế 12.935.244.554 10.921.809.197 -15,57%

EPS (Đồng) 3.053 2.655 -13,04%

Trong năm, do tình hình hạn mặn nghiêm trọng tại miền Tây và việc thực hiện chỉ thị của cơ quan ban 

ngành:loại bỏ một số sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất bị cấm khiến doanh thu năm 2019 

có phần sụt giảm hơn so với năm 2018, chỉ đạt 267,7 tỷ đồng, giảm 16,91%. Nhưng bù lại doanh thu 

hoạt động tài chính đã tăng 88,78%.  Song song đó Công ty tiếp tục thực hiện các chính sách tiết kiệm 

chi phí đầu vào và chi phí quản lí doanh nghiệp nên các chi phí này trong năm đều giảm, cụ thể, chi phí 

bán hàng giảm 7,78%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15,92%. 

Tình hình hoạt động đầu tư

Trong năm Công ty không có thực hiện các hoạt động đầu tư lớn, chủ yếu triển khai các dự án nâng 

cấp, sửa chữa như sau:

Dự án Mở rộng nâng cấp cải tạo mở rộng Phân 
Xưởng MOLUCIDE 150 mét vuông
• Tiến độ từ ngày 03/06/2019 đến 31/07/2019.

• Hoàn thành ngày 26/07/2019.

• Do CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TM & DV HOÀNG GIA thực hiện.

• Tổng kinh phí: 233.428.000 đồng.

Công trình thay tôn, lợp tấm cách nhiệt, sơn kèo 
xà gồ phân xưởng thuốc nước và bột
• Tiến độ từ ngày 27/09/2019 đến 05/11/2019.

• Hoàn thành ngày 05/11/2019.

• Do CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TM & DV HOÀNG GIA thực hiện.

• Tổng kinh phí: 193.750.000 đồng.

Công trình thay tôn, lợp tấm cách nhiệt, sơn kèo 
xà gồ phân xưởng Nhựa
• Tiến độ từ ngày 18/11/2019 đến 25/12/2019.

• Hoàn thành ngày 25/12/2019.

• Do CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TM & DV HOÀNG GIA thực hiện.

• Tổng kinh phí: 119.289.000 đồng.

Công trình cải tạo phân xưởng cơ khí và thay hai 
mái chờ cửa kho
• Tiến độ từ ngày 21/11/2019 đến 26/12/2019.

• Hoàn thành ngày 26/12/2019.

• Do CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TM & DV HOÀNG GIA thực hiện.

• Tổng kinh phí: 226.287.000 đồng.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019|3231|Cùng nông gia được mùa

tstcantho.com.vn

Tình hình tài chính

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu 2018 2019 %tăng/giảm

Tổng tài sản 160.172.115.041 127.045.787.986 -20,68%

Doanh thu thuần 322.217.896.946 267.734.695.232 -16,91%

Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh

47.321.183.716 42.726.357.535 -9,71%

Lợi nhuận khác 201.279.142 (539.456.834) -368,01%

Lợi nhuận trước thuế 16.659.556.713 13.897.332.266 -16,58%

Lợi nhuận sau thuế 12.935.244.554 10.921.809.197 -15,57%

Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT Chỉ tiêu tài chính ĐVT 2018 2019

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1 Hệ số thanh toán hiện hành Lần 1,91 2,38

2 Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,80 1,67

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 46,01% 36,55%

2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 85,23% 57,60%

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

1 Vòng quay Hàng tồn kho Vòng 3,81 3,95

2 Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bình quân) Vòng 2,09 1,86

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 4,01% 4,08%

2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (bình 
quân) % 15,22% 13,07%

3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (bình 
quân) % 8,40% 7,61%

4 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 
thu thuần % 5,11% 5,39%

Chỉ tiêu về khả năng 
thanh toán
Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán có sự gia tăng 

đáng kể so với năm trước, cụ thể, hệ số thanh 

toán hiện hành tăng từ 1,91 lên 2,38, hệ số thanh 

toán nhanh tăng từ 0,8 lên 1,67. Nguyên nhân 

chính là do nợ ngắn hạn trong năm 2019 giảm 

hơn 37%. Khoản nợ vay tài chính tại ngân hàng 

Vietcombank giảm 25%, tại ngân hàng HSBC giảm 

63,1%. Các khoản vay mới phát sinh trong năm 

cũng giảm do nhu cầu vốn lưu động năm nay ít 

hơn năm trước.

Các hệ số thanh toán vẫn cho thấy công ty có khả 

năng chi trả nợ tốt.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Tính an toàn trong nguồn vốn hoạt động luôn 

được Ban lãnh đạo công ty chú trọng. Hệ số cơ 

cấu vốn năm nay của công ty đã giảm so với cùng 

kỳ năm 2018. Trong đó, hệ số Nợ trên Tổng tài sản  

còn 36,55%, hệ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu giảm 

từ 85,23% xuống 57,6%, cho thấy Công ty đã chủ 

động giảm nợ vay trong năm xuống, chủ yếu là nợ 

ngắn hạn, để giảm thiểu áp lực trả lãi vay. Đồng 

thời công ty vẫn duy trì các khoản tiền và tương 

đương tiền khá lớn để đáp ứng nhu cầu thanh 

khoản trong quá trình hoạt động sản xuất.

Chỉ tiêu về năng lực 
hoạt động
Hệ số Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 3,95.

Nguyên nhân là do trong năm công ty triển 

khai tốt các chính sách quản lý chi phí nên giá 

vốn hàng bán trong năm giảm từ 274,9 tỷ đồng 

xuống 225 tỷ đồng, đồng thời hàng tồn kho tại 

thời điểm lập báo cáo giảm 58,17% so với cùng 

kỳ năm trước.

Về hiệu quả sử dụng tài sản có giảm từ 2,09 

xuống 1,86 do ảnh hưởng từ việc nhiều hoạt 

chất dùng trong thuốc bảo vệ thực vật bị cấm 

khiến doanh thu công ty bị thiệt hại, đặc biệt là 

các sản phẩm thuốc diệt cỏ có sử dụng hoạt chất 

glyphosate đã bị cấm. 

Chỉ tiêu về khả năng 
sinh lời
Nhìn chung các chỉ số có sự biến động so với 

năm 2018 nhưng vẫn giữ ở mức khá tốt. Năm 

qua công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản 

lý chi phí nên lợi nhuận của CPC vẫn đạt chỉ tiêu. 

Hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần 

và Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên 

doanh thu thuần có tăng hơn so với năm rồi, từ 

4,01% lên 4,08% và từ 5,11% lên 5,39%. 
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•Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
 
•Tình hình tài chính 
 
•Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

•Kế hoạch phát triển trong tương lai

•Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Trong năm 2019, Bộ NN&PTNT đã ban hành hai quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa ba loại 

hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl, Fipronil và Glyphosate. Việc siết chặt sử dụng các hoạt chất trong sản 

xuất thuốc bảo vệ thực vật đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cụ thể tình hoạt động trong năm 2019 của CPC được thể hiện như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu 2018 2019 %tăng/giảm

Doanh thu thuần từ HĐSX, KD TBVTV 322.217.896.946 267.734.695.232 -16,91%

Doanh thu hoạt động tài chính 1.972.217.490  3.723.181.635 88,78%

Tổng chi phí 294.166.014.348 216.259.721.527 -26,48%

- Chi phí nguyên vật liệu 261.330.890.713 184.246.971.457 -29,50%

- Chi phí quản lý 10.848.644.783 9.121.150.315 -15,92%

- Chi phí bán hàng 18.559.383.573 17.114.969.330 -7,78%

- Chi phí tài chính và chi phí khác 3.427.095.279 5.776.630.425 68,56%

Lợi nhuận trước thuế 16.659.556.713 13.897.332.266 -16,58%

Lợi nhuận sau thuế 12.935.244.554 10.921.809.197 -15,57%

EPS (Đồng) 3.053 2.655 -13,04%

Về doanh thu
Trong năm do vấn đề từ dịch bệnh, hạn hán,... khiến cho công tác trồng trọt gặp nhiều khó khăn; cộng 

thêm quyết định giới hạn sử dụng hoạt chất từ cơ quan ban ngành đã làm doanh thu từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật có phần sụt giảm hơn so với năm 2018, đạt 267 tỷ đồng.

Mặt khác, doanh thu đến từ hoạt động tài chính cao hơn năm trước với 3,7 tỷ đồng, chủ yếu do lãi 

chênh lệch tỷ giá phát sinh (thời điểm chốt hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài tỷ giá thỏa thuận 

tốt hơn thời điểm thực hiện giao dịch mua bán). 

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 %tăng/giảm

Tài sản ngắn hạn 139.694.562.937 109.277.186.029 -21,77%

Tài sản dài hạn 20.477.552.104 17.768.601.957 -13,23%

Tổng tài sản 160.172.115.041 127.045.787.986 -20,68%

Nợ ngắn hạn 73.077.970.659 45.907.600.957 -37,18%

Nợ dài hạn 623.728.541 525.003.667 -15,83%

Tổng nợ 73.701.699.200 46.432.604.624 -37,00%

ĐVT: đồng

Tình hình tài sản
Tổng tài sản trong năm giảm tử 160 tỷ xuống còn 

127 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 

còn 109,3 tỷ đồng; tài sản dài hạn giảm còn 17,7 

tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do đến kỳ khấu 

hao tài sản cố định và hàng tồn kho trong năm 

giảm mạnh. Cụ thể, nguyên vật liệu giảm 33,8 tỷ 

đồng, thành phẩm giảm 15,5 tỷ đồng cho thấy 

tại thời điểm lập báo cáo công ty không còn dự 

trữ nguyên vật liệu và thành phẩm nhiều như 

cùng kỳ năm trước.

Tình hình nợ phải trả
Tình hình nợ phải trả trong năm có sự sụt giảm đáng 

kể, tổng nợ cuối năm giảm 37% so với năm 2018. 

Cụ thể, khoản mục nợ vay ngắn hạn đã giảm 27,1 

tỷ đồng (tương đương 46,1% so với cùng kỳ năm 

trước) do trong năm, công ty phát sinh các khoản 

vay mới ít hơn với năm 2018 và thanh toán nhiều 

khoản vay cũ. Ngoài ra, phải trả cho người bán tăng 

4,6 tỷ đồng, tăng 132,28% so với năm 2018. 

Còn lại các khoản mục khác thay đổi không đáng kể.

85.2%

4.22%
7.91%

2.67%

Chart Title
Chi phí nguyên vật liệu Chi phí quản lý

Chi phí bán hàng  Chi phí tài chính và Chi phí khác

Về chi phí
Tổng chi phí trong năm giảm 26,48%. Trong đó, 

chi phí tài chính tăng hơn 68%, chủ yếu là lỗ tỷ 

giá (do CPC đang áp dụng tỷ giá hối đoái cố định 

thấp hơn tỷ giá thực tế ngày 31/12/2019); chi 

phí nguyên vật liệu giảm 77,1 tỷ đồng, nhưng 

vẫn chiếm 85,2% trong cơ cấu chi phí. 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019|3837|Cùng nông gia được mùa

tstcantho.com.vn

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Năm qua, Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức như những năm trước. Tất cả các bộ phận trong mô 

hình quản trị của Công ty có sự hoạt động ổn định, đạt hiệu quả tốt. Các chính sách quản lý cũng được 

duy trì với mục tiêu tiết giảm chi phí tối đa, từ đó góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành 

của Ban Điều hành.

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu TH 2019 KH 2020 KH 2020/TH 
2019 (%)

Doanh thu thuần từ HĐSX, KD TBVTV 267.734.695.232 200.000.000.000 74,71%

Tổng chi phí 216.259.721.527 188.500.000.000 87,16%

- Chi phí nguyên vật liệu 184.246.971.457 169.500.000.000 92,00%

- Chi phí quản lý 9.121.150.315 11.296.000.000 123,84%

- Chi phí bán hàng 17.114.969.330 5.350.000.000 31,27%

- Chi phí tài chính và chi phí khác 5.776.630.425 2.354.000.000 40,75%

Lợi nhận trước thuế 13.897.332.266 11.500.000.000 82,75%

Lợi nhuận sau thuế 10.921.809.197 9.200.000.000 84,24%

ĐVT: đồng

Chiến lược phát triển

Năm 2020 được dự đoán se có nhiều khó khăn, thử thách hơn so với năm vừa qua do những hệ quả 

tất yếu của tình hình dịch bệnh Covid-19 có khả năng kéo theo sự suy giảm cho nền kinh tế, cùng với 

đó thì quá trình cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành khác vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt. 

Trước bối cảnh đó, Công ty vẫn tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh và chiến lược trung - dài hạn 

của mình để đưa ra các kế hoạch triển khai cụ thể.

• Nghiên cứu, phát triển các loại thuốc không sử dụng các hoạt chất độc hại cho môi trường. Giữ 

vững chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn của Công ty;

• Tích cực tìm kiếm đối tác cung cấp nguyên vật liệu chất lượng với giá thành rẻ hơn;

• Thúc đẩy khai thác thị trường Campuchia, Lào,... mở rộng quy mô, thị phần để mang lại kết quả 

kinh doanh ngày càng tốt hơn;

• Tiếp tục nâng cấp môi trường làm việc: tu sửa nhà máy, mở rộng diện tích, đầu tư máy móc thiết 

bị sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất, hỗ trợ cho việc nghiên cứu sản phẩm đạt chuẩn;

• Nâng cao chất lượng lao động bằng các khóa đào tạo, đảm bảo cán bộ công nhân luôn cập nhật 

được tình hình thị trường, các kỹ thuật mới nhất; 

• Tiếp tục duy trì thế mạnh công ty về bán hàng và dịch vụ; 

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Công ty kiểm toán độc lập đã có ý kiến chấp nhận toàn 

phần đối với báo cáo này; vì vậy, Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến thêm.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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•Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của 
Công ty
 
•Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng 
Giám đốc 
 
•Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019 Thực hiện năm 2019 %TH/KH 2019

Tổng doanh thu 219.000.000.000 267.734.695.232 111,93%

Lợi nhuận trước thuế   13.500.000.000   13.897.332.266 102,94%

Lợi nhuận sau thuế   10.780.000.000   10.921.809.197 101,13%

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2019 là một năm đầy thách thức đối với Công ty, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 

đã hoàn thành nhiệm vụ của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, triển khai kịp thời các nội dung Nghị quyết của 

HĐQT, nổ lực và quyết tâm mang đến kết quả kinh doanh tốt nhất cho Công ty. HĐQT đánh giá cao các 

công tác tổ chức nhân sự, quản trị, quản lý tài chính,... của Ban Tổng Giám đốc vì có sự thống nhất chặt 

chẽ, giữ vững tinh thân đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể nhân viên cống hiến hết 

mình trong công việc.

Kết quả hoạt động là bằng chứng rõ rệt và xứng đáng cho sự lãnh đạo của Ban Tổng Giám đốc. Hội 

đồng quản trị mong muốn Ban Tổng Giám đốc giữ vững quyết tâm, duy trì và phát triển các chính sách 

quản lý để giúp Công ty gặt hái các thành công tiếp theo ở tương lai.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Kết quả hoạt động của Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ đã vượt kế hoạch 2019 đồng thời trên cả 

ba chỉ tiêu: Doanh thu đã đạt được hơn 267 tỷ đồng, vượt 11,93% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước 

thuế đạt 13,8 tỷ đồng, đạt 102,94% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,92 tỷ đồng vượt 1,13% 

so với kế hoạch đề ra.

Cùng với những thành công trên, chỉ tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của CPC  đạt 2.655 đồng/ 

cổ phiếu. Kết quả kinh doanh với lợi nhuận ổn định tạo điều kiện để công ty có thêm nguồn để thực 

hiện việc chi trả cổ tức theo đúng kế hoạch, mang lại sự hài lòng và tăng cường sự tin tưởng của cổ 

đông đối với công ty. Vừa qua, CPC đã chi trả xong tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền của năm tài chính 

2019 với mức 10%.

Đối với công tác quảng bá thương hiệu, CPC tự hào là doanh nghiệp 15 năm liền giữ vững danh hiệu 

Hàng Việt Nam chất lượng cao (từ 2005 đến 2019). Thuốc sát trùng Cần Thơ luôn đi liền với đảm bảo 

chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Mọi nổ lực của toàn 

công ty đều hướng theo slogan “CPC Cùng nông gia được mùa”.

ĐVT: đồng

Trong thời gian tới, Công ty vẫn tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh và chiến lược trung - dài hạn 

của mình để đưa ra các kế hoạch triển khai cụ thể:

• Tập trung nguồn lực khai thác thị trường nước ngoài và mở rộng quy mô thị trường trong nước 

nhằm phát triển doanh số; 

• Tiếp tục tìm kiếm các đối tác mới nhằm đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo nguồn nguyên liệu chất 

lượng với giá thành rẻ hơn; thực hiện các công tác quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí,...;

• Khuyến khích sự sáng tạo, nghiên cứu sản phẩm mới thay thế các sản phẩm sử dụng các hoạt chất 

độc hại, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, hiệu quả trong sử dụng;

• Đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục duy trì các chính 

sách phúc lợi của cán bộ nhân viên như: chính sách lương thưởng, trợ cấp cho nhân viên có hoàn 

cảnh khó khăn,...;

• Tiếp thu ý kiến từ phía nhà đầu tư, cổ đông, nhà nông để kịp thời nắm bắt tình hình thị trường, 

xây dựng các kế hoạch kinh doanh, sản xuất, sản lượng phù hợp với nhu cầu thị trường, bảo đảm 

được lợi ích cho các nhà đầu tư;

• Xây dựng kế hoạch tài chính chặt chẽ theo diễn biến của thị trường, giảm thiểu chi phí tài chính, 

nhưng vẫn đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

• Hoàn thiện và phát triển công tác bán hàng, hậu mãi, tư vấn sử dụng sản phẩm giúp thúc đẩy sản 

lượng tiêu thụ sản phẩm.

Mặc dù trong năm 2019 có rất nhiều khó khăn: tình trạng hạn hán kéo dài, các quyết định cấm sử dụng 

hoạt chất dùng trong thuốc bảo vệ thực vật,... nhưng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán 

bộ công nhân viên công ty trong việc định hướng, điều hành và thực hiện nhất quán phương hướng 

sản xuất, hoạt động kinh doanh của CPC. Công ty đã vượt qua được những bất lợi chung để đạt được 

nhiều kết quả khả quan. 
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•Mục tiêu phát triển bền vững
 
•Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019|4645|Cùng nông gia được mùa

tstcantho.com.vn

Bảo vệ môi trường là một trong những mục 

tiêu phát triển bền vững quan trọng nhất 

của Công ty. Trong quá trình sản xuất Công 

ty Cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ luôn 

tuân thủ các quy định có liên quan đến bảo 

vệ môi trường, các tiêu chuẩn quốc tế về xử 

lý chất thải để hạn chế các rủi ro ô nhiẽm 

xảy ra. Các chất thải ra bên ngoài đều được 

qua xử lý “đảm bảo không giọt nước nào 

chưa xử lý được phép thải ra môi trường”. 

Trong công tác nghiên cứu sản phẩm, Công 

ty luôn đặt tiêu chí, tạo ra sản phẩm riêng 

biệt giúp diệt sâu bệnh ít ảnh hưởng đến hệ 

sinh thái môi trường nhất.

 Tuân thủ luật bảo 
vệ môi trường

Mục tiêu phát triển bền vững

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, để tiếp 

nối truyền thống “ Lá lành đùm lá rách”, “ Tương 

thân tương ái” là những truyền thống quý báu 

của dân tộc ta. Hằng năm, công tác vì cộng đồng 

của Công ty được tổ chức thường xuyên để nâng 

cao trách nhiệm tinh thần của mỗi cá nhân đối 

với xã hội, công ty còn tích cực tham gia nhiều 

phong trào thi đua, đóng góp xây dựng cộng 

đồng địa phương vững mạnh và được các cấp 

chính quyền ghi nhận. Trong năm 2019, CPC đã 

xây 02 nhà tình thương cho công nhân nghèo 

tại CPC 120 triệu đồng (mỗi căn trị giá 60 triệu 

đồng); hỗ trợ ban ngành đoàn thể 53 triệu đồng; 

chi hỷ hữu sự thăm bệnh CBCNV và chăm lo cho 

chị em phụ nữ công ty 412 triệu đồng. 

Công đoàn của CPC tích cực vận động cán bộ 

công nhân viên sống tốt hòa nhập với cộng đồng 

địa phương đang ở, tổ chức thăm hỏi kịp thời các 

hoàn cảnh khó khăn đột xuất và bệnh tật... Công 

ty thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân sự 

như: tổ chức sinh nhật, các chuyến du lịch nghỉ 

dưỡng, tổ chức ngày lễ quốc tế phụ nữ…

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

Với đặc thù ngành thuốc bảo vệ thực vật, 

Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác 

R&D. Hằng năm, ngoài việc đào tạo, nâng 

cao trình độ cho các nhân viên Phòng phát 

triển sản phẩm, Công ty còn tuyển thêm 

các nhân viên trình độ cao làm đội ngũ 

cộng tác viên cho Công ty. Các cá nhân, tập 

thể có đóng góp sáng tạo, đổi mới phát 

triển sản phẩm mới sẽ được ghi nhận và 

thưởng xứng đáng, đây là bước đệm quan 

trọng trong thời kỳ phát triển của CPC.

Khuyến khích tinh thần 
nghiên cứu, phát triển 

sản phẩm

Cán bộ công nhân viên là lực lượng nòng cốt của Công ty, do đó CPC luôn cố gắng cải thiện, 

nâng cao đời sống cán bộ nhân viên thông qua việc thực hiện đúng kết lao động, chi trả 

lương thưởng đầy đủ, đúng ngày. Các năm qua mức lương trung bình của cán bộ nhân viên 

trong Công ty đều liên tục tăng, các chính sách phúc lợi, khen thưởng, các hoạt động công 

đoàn hỗ trợ cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn đều được duy trì mỗi năm.

Ngoài ra, CPC chú trọng xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, cải thiện cơ sở vật chất, tạo 

sự tiện lợi cho công nhân viên khi làm việc, là nơi mà mỗi công nhân đều mong muốn cống 

hiến hết mình cho sự phát triển chung của toàn công ty.

 Trách nhiệm với người lao động
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

•Các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị
 
•Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 
 
•Ban kiểm soát

•Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
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Các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị

Công ty không thành lập các tiểu ban, Hội đồng Quản trị sẽ phân công các thành viên phụ trách mỗi 

mảng hoạt động của Công ty theo từng thời kỳ.

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Với vai trò quản trị Công ty, HĐQT đã làm tốt các công việc trong quyền hạn của mình một cách minh 

bạch và công khai: xây dựng chiếc lược phát triển dài hạn cho Công ty, xây dựng các kế hoạch hoạt 

động phù hợp với từng thời kỳ của CPC; kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các kế hoạch 

sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch 2019 đã đề ra.

Trong năm, HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để nắm bắt tình hình 

doanh nghiệp, đảm bảo phát triển đúng định hướng mà Đại hội cổ đông đề ra, đảm bảo lợi ích tối đa 

cho cổ đông. 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt 
đầu/ không 

còn là TV 
HĐQT

Số buổi 
họp 

tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không tham 
dự

1 Nguyễn Văn Trung Chủ tịch 7 100%

2 Phan Đăng Trúc Ủy viên 2 28.57%
Xin từ nhiệm TV 
HĐQT từ ngày 
25/04/2019

4 Phan Văn Mưa Ủy viên 7 100%

5 Võ Viết Thanh Ủy viên 7 100%

6 Nguyễn Ngọc Minh Ủy viên 7 100%

7 Ngô Văn Trường Ủy viên 5 71.43%

Bầu bổ sung TV 
HĐQT kể từ ngày 
25/04/2019 thay 

thế ông Trúc

Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT năm 2019

Trong năm, Hội đồng quản trị thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại các 

cuộc họp. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 8 nghị quyết, cụ thể như sau:

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1 01/2019.NQ.HĐQT.CPC 07/01/2019 V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

2 02/2019.NQ.HĐQT.CPC 23/01/2019 V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

3 05/2019.NQ.HĐQT.CPC 02/05/2019 Quy định mức chi cổ tức đợt 2 năm TC 2018

4 06/2019.NQ.HĐQT.CPC 04/05/2019 Quy định mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT & BKS năm 2018

5 07/2019.NQ.HĐQT.CPC 04/05/2019 Quy định mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018

6 08/2019.NQ.HĐQT.CPC 04/05/2019 Qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho Ban TGĐ & CBCC năm 
2018

7 09/2019.NQ.HĐQT.CPC 04/05/2019 Chi tặng Ông Phan Đăng Trúc từ lợi nhuận sau thuế năm 2018

8 10/2019.NQ.HĐQT.CPC 26/12/2019 Qui định mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2019

Nguồn Báo Cáo tình hình quản trị 2019
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Ban kiểm soát

STT Thành viên BKS Chức vụ
Số buổi họp 

tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

Lý do không 
tham dự

Lý do không tham 
dự

1 Nguyễn Văn Thái Trưởng BKS 9 100%  

2 Dương Minh Thành Thành viên 2 100%

3 Hồ Văn Kỷ Thành viên 2 100%

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban Kiểm soát đã tham 

dự tất cả cuộc họp của HĐQT trong năm, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các chính sách, nghị quyết 

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đề ra, đảm bảo các công tác, hoạt động kinh doanh của CPC diễn ra với 

mục tiêu hoàn thành với các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 

hoạt động của Công ty, theo dõi sát sao công tác chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các 

cán bộ quản lý khác, kịp thời đưa ra ý kiến đóng góp trong công tác sản xuất - kinh doanh theo từng 

tháng, từng quý nhằm giúp hoạt động của CPC nâng cao hiệu quả, đảm bảo đúng quy định Pháp luật. 

Hoạt động khác của BKS: Tổ chức các cuộc họp, các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ theo quy định; 

đặc biệt là kiểm tra công việc của Trưởng ban kiểm toán nội bộ công ty nhằm tránh xảy ra sai xót trong 

kế toán tài chính.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
Thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích

Họ và tên Chức vụ Tiền lương Tiền thưởng Thù lao Tổng cộng

Hội đồng Quản trị

1 Nguyễn Văn Trung Chủ tịch HĐQT 490.254.800 808.009.773 28.496.188 1.326.760.761

2 Nguyễn Ngọc Minh TV. HĐQT 445.800.000 649.780.519 192.782.447 1.288.362.966

3 Phan Văn Mưa TV. HĐQT 52.387.519 6.000.000 58.387.519

4 Võ Viết Thanh TV. HĐQT 52.387.519 3.000.000 55.387.519

5 Ngô Văn Trường TV. HĐQT 6.000.000 6.000.000

Ban Kiểm soát

1 Nguyễn Văn Thái Trưởng BKS 154.200.000 296.062.519 23.282.447 473.544.966

2 Dương Minh Thành Thành viên BKS 135.804.000 250.249.264 16.068.706 402.121.970

3 Hồ Văn Hỷ Thành viên BKS 78.000.000 149.684.264 20.068.706 247.752.970

Ban Tổng Giám đốc

1 Nguyễn Văn Trung Tổng Giám Đốc 490.254.800 808,009.773 28.496.188 1.326.760.761

2 Nguyên Ngọc Minh Phó Tổng GĐ 445.800.000 649.780.519 192.782.447 1.288.362.966

3 Bùi Anh Dũng
Giám đốc Marketing 
kiêm GĐ. CN Campu-

chia
186.600.000 249.909.000 436.509.000

4 Nguyễn Thanh Tâm Giám đốc Sản xuất 171.495.000 248.267.000 419.762.000

5 Quách Thị Thúy Kế Toán Trưởng 163.080.500 259.563.264 422.643.764

6 Trần Minh Khải TP. Kinh doanh 192.600.000 252.366.000 131.000.000 575.966.000

Việc thực hiện quy định về quản trị công ty
Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công 

ty. Công ty luôn xem xét các thông lệ tốt để áp dụng sao cho phù hợp với doanh nghiệp và mang lại 

hiệu quả hoạt động. 

ĐVT: đồng
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

•Thông tin về Doanh nghiệp
 
•Báo cáo kiểm toán độc lập 
 
•Bảng cân đối kế toán

•Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

•Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

•Thuyết minh báo cáo tài chính
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ
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XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

NGUYỄN VĂN TRUNG
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