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CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

MEETING SCHEDULE OF 

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019 
 

Thời gian  

Time 

Nội dung 

Agenda 

8h00 – 8h30 

Đón tiếp đại biểu 

Welcoming delegates 

Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp. 

Check delegate status, hand out meeting materials. 

8h30 – 9h00 

Khai mạc đại hội 

Opening the meeting 

1. Tuyên bố lý do; 

    Declaring reasons; 

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 

    Reporting on delegates status checking; 

3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 

     Introduction of Delegates, Chairman and, and Co-chairman; 

4. Thông qua Quy chế Đại hội; 

   Passing on General meeting’s regulations; 

5. Giới thiệu Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; 

   Introduction of the Secretary of the General Meeting, selection of Voting Committee;  

6. Thông qua chương trình Đại hội. 

  Agreement on the General meeting’s agenda. 

9h00 – 9h40 

Báo cáo tại Đại hội 

Reports at the General Meeting 

1. Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2019; 

     Report of the General Director on business results in 2018 and targets for 2019; 

2.  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;  

    Report on activities of the Board of Directors;  

3.  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát. 

    Report on activities of the Board of Supervision. 

9h40 – 10h00 

Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội 

Presentation of the contents that need to be consulted at the General Meeting 

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; 

       Audited financial statements for 2018; 

2.  Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018; 

      Statement of profit distribution and contingency costs, dividend payment for 2018; 

3.  Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019; 

       Statement of profit distribution plan and contingency costs, dividend payment for 

2019; 
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4. Tờ trình kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; 

       Statement of results of implementation of basic construction investment in 2018; 

5. Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2019 

       Statement of investment plan for 2019 

6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 

       Statement of remuneration for BOD and Board of Supervision in 2018 and plan 

for 2019; 

7. Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 

       Proposal for production and business plan in 2019 

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; 

       Report on selection of auditing unit in 2019; 

9. Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua). 

      Other content (in case approved by the General Meeting of Shareholders). 

10h00 – 10h30 
Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết 

Discussion, conduct voting 

10h30 – 10h50 
Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết 

Teak break – Counting the vote 

10h50 – 11h00 
Công bố kết quả kiểm phiếu 

Announcing the vote counting results 

11h00 – 11h20 
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

Approval of Minutes of Meeting and Resolution of the General Meeting of Shareholders 

11h20 
Bế mạc Đại hội  

Wrapping up the Meeting 

  

                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR 

 CHỦ TỊCH 

 CHAIRMAN 

 

   

                   (đã ký) 

(signed) 
 

 

 LÊ HỒNG XANH 

             LE HONG XANH 
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Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2019 

Can Tho, February 18, 2019 

QUY CHẾ LÀM VIỆC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CODE OF CONDUCT 

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

Căn cứ: 

Pursuant to: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 passed by the National Assembly of the Socialist 

Republic of Vietnam on November 26, 2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; 

Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc 

hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo; 

Pursuant to Securities Law No. 70/2006 / QH11 passed by the National Assembly on June 

29, 2006; Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Securities Law 

No. 62/2010 / QH12 passed by the National Assembly on November 24, 2010 and attached 

documents under the Law; 

- Điều lệ Công ty CP Bia - Nước Giải Khát Sài Gòn - Tây Đô.  

Charter of Saigon –Tay Do Beer And Beverage Joint Stock Company.  

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia - Nước 

Giải Khát Sài Gòn - Tây Đô diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, 

nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau: 

In order to ensure that the 2018 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Tay 

Do Beer - Beverage Joint Stock Company organizes successfully, the Board of Directors develop 

regulations, code of conduct, voting in the General Meeting as follows: 

Điều 1. Mục đích 

DỰ THẢO 
DRAFT 
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Article 1. Purposes 

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP 

Bia - Nước Giải Khát Sài Gòn - Tây Đô diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp. 

Ensuring the order and principles of conduct and voting at the Annual General Meeting of 

Shareholders of Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company that shall be 

implemented accordingly and  successfully. 

Ensuring the order and principles of conduct and voting at the Annual General Meeting of 

Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company took place properly and 

successfully. 

- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng 

quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

Resolutions of the General Meeting of Shareholders show the unified will of the General 

Meeting of Shareholders, meeting the aspirations of shareholders' rights and comply with 

the law. 

Điều 2. Đối tượng và phạm vi 

Article 2. Attendants and scope 

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham 

dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Bia - Nước Giải Khát Sài Gòn - Tây Đô đều phải 

chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành 

của pháp luật. 

Attendants: All shareholders, representatives (authorized persons) and guests attending 

the Annual General Meeting of Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company 

must abide by and comply with the provisions of this Regulation , Company Charter and 

current regulations of law 

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2019 của Công ty CP Bia - Nước Giải Khát Sài Gòn - Tây Đô. 

Scope of application: This Regulation is used for organizing the 2019 Annual General 

Meeting of Shareholders of Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company. 

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt 

Article 3. Explanation of the terms/abbreviations 

- Công ty : Công ty CP Bia - Nước Giải Khát Sài Gòn - Tây Đô 
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    Company : Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company 

- HĐQT 

    BOD 

: 

: 

Hội đồng quản trị 

Board of Directors 

- BTC 

    OC 

:  

: 

Ban tổ chức Đại hội 

Organizing Committee of the General Meeting 

- ĐHĐCĐ 

    GMOS 

: 

: 

Đại hội đồng cổ đông 

General Meeting of Shareholders 

- Đại biểu 

    Attendants 

: 

: 

Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 

Shareholders, representatives (authorized persons) 

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ 

Article 4. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders (GMOS) 

- ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết. 

GMOS is conducted when the number of representatives representing at least 51% of the 

total voting shares 

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ 

thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được 

triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 

nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và 

những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu 

quyết.  

In case of not having enough necessary attendants within thirty (30) minutes from the time 

of fixing the opening of the meeting, the convenor of the meeting shall cancel the meeting. 

GMOS must be reconvened within thirty (30) days from the intended date of the first 

GMOS. Re-convened GMOS shall be conducted only when the attending members are 

shareholders and authorized representatives representing at least 33% of the voting 

shares. 

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết 

trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ 

ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại 

hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng 
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cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả 

các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất. 

In case the second meeting cannot be conducted because there is not enough necessary 

delegates within thirty (30) minutes from the time of opening the meeting, the third GMOS 

may be convened in within twenty (20) days from the intended date of the second meeting 

and in this case the meeting shall be conducted regardless of the number of shareholders 

or authorized representatives attending and shall be considered valid and reserves the 

right to decide on all issues expected to be approved at the first GMOS. 

 

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 

Article 5. Attendants participate in Annual GMOS 2019 

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/03/2019 đều có quyền tham dự 

ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường 

hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử 

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

The shareholders of the Company according to the list closed on March 12, 2019 are 

entitled to attend the GMOS; can attend directly or authorize his representative to attend. 

In case there are more than one authorized representative as prescribed by law, the 

specific number of shares and the number of votes of each representative must be specified.   

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ 

tùy thân, v.v… theo yêu cầu của BTC. 

Punctual, polite and formal attire, complying with security checks (if any), identification 

documents, etc., as requested by OC. 

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.  

Receive documents and profiles for the Meeting at the reception unit before the opening  

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết 

ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn 

đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại 

biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

Late shareholders have the right to register immediately and then have the right to 

participate and vote at the meeting. The chairperson is not responsible for stopping the 

meeting for late shareholders to register for participation; The results of voting on issues 

that have been voted on before such attendant attending will not be affected. 

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại. 
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Leave cell phones in vibration mode or turn off; go outside to talk when necessary 

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người 

thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Công ty. 

The person authorized to attend the meeting must not authorize the third party to attend the 

General Meeting, except for the case specified at Point b, Clause 2, Article 16 of the 

Organization’s Regulation and Company’s Charter. 

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. 

Smoking is not allowed in the venue of General meeting. 

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội. 

Comply with the regulations of the Organizing Committee and Executive Chairman of the 

Meeting. 

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, 

quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục 

xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình 

thường theo chương trình kế hoạch. 

In case of attendant who fail to comply with the above inspection regulations or measures, 

the Chairperson after careful consideration, may refuse or expel the such attendant out of 

Meeting venue to ensure the Meeting takes place normally according to the plan. 

Điều 6. Khách mời tại Đại hội 

Article 6. Guests at the General Meeting of Shareholders 

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ 

đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. 

As managers of the Company, invited guests, members of the OC are not shareholders of 

the Company but are invited to attend the Meeting. 

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội 

mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 

Guests are not invited to speak at the General Meeting (unless invited by the Chairman of 

the General Meeting, or have registered in advance with the OC and agreed by the 

Chairman of the Meeting) 

 

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa 
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Article 7. Chairman and Presiding Team 

- Đoàn Chủ tọa gồm 01 người, chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công 

việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại 

hội. 

The Presiding Team consists of 01 person, the Chairman of the Board is the Chairman of 

the General Meeting of Shareholders. The Chairman manages the Meeting’s work 

according to the contents and programs that the Board has expected to approve before the 

General Meeting. 

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn 

lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể 

làm chủ tọa, thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa 

cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc 

họp. 

If the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members elect one 

of them to chair the meeting. In the absence of a person, he/she may be the chairperson, 

the member of the Board of Directors has the highest position to control the General 

Meeting of Shareholders to elect the chairman of the meeting among the attendees and the 

person with the highest votes shall chair the meeting. 

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

The mission of the Presiding Team: 

a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã 

được ĐHĐCĐ thông qua; 

         Operating the activities of the General Meeting of Shareholders according to the proposed 

program of the Board approved by the General Meeting of Shareholders; 

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

           Instruct attendants and General Meeting to discuss the contents of the agenda; 

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

          Submit the draft, conclude the necessary issues for the General Meeting to vote; 

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

          Responding to issues requested by the General Meeting; 

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

          Solve problems arising during the General Meeting. 
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- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, 

tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

Working principle of the Presiding Team: The Presiding Team works on the principle of 

collective, democratic centralism, majority decision. 

 

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội: 

Article 8. General Meeting Secretariat: 

1. Ban thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về 

nhiệm vụ của mình. 

         The Secretariat of the General Meeting shall be appointed by the Chairman, responsible to 

the Chairman and the General Meeting of Shareholders. 

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký: 

         Tasks of the Secretariat: 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; 

Record fully and honestly the contents of the General Meeting; 

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu; 

Receive registration form of the attendant’s speeches; 

- Lập biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ; 

Prepares meeting minutes and draft Resolution of the General Meeting of Shareholders; 

- Hỗ trợ Chủ tọa và người được ủy quyền CBTT; công bố thông tin liên quan đến cuộc họp 

ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty; 

Support Chairman and authorized person for information disclosure; Disclosure of 

information related to the General Meeting of Shareholders and notification to 

shareholders in accordance with the law and the Company’s Charter; 

3. Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều 

khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn 

của đa số đại biểu tham dự. 

The chairman of the meeting or Secretary of the meeting may conduct the necessary 

activities to control the GMOS in a valid and orderly manner or for the meeting to reflect 

the wishes of the majority of attendants. 

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

Article 9. Committee of the attendant’s status checking 
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1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 

thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. 

         This Committee includes 03 persons, including 01 Head of the Committee and 02 members, 

responsible to the Presiding Team and the General Meeting of Shareholders on their 

duties 

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

         Duties of this Committee 

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ 

đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

Checking the status and situation of shareholders and shareholders’ representatives 

attending the meeting. 

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu 

cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành. 

The Head of the Committee to report to the General Meeting of Shareholders of the 

situation of attending shareholders. If the meeting has a sufficient number of shareholders 

attend the meeting representing at least 51% of the shares with voting rights, the General 

Meeting of Shareholders shall be conducted. 

Điều 10. Ban kiểm phiếu 

Article 10. Vote counting committee 

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành 

viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. 

          This Committee which is introduced by Chairman includes 03 persons, including Head of 

the Committee and 02 members voted by General meeting by raising voting cards. 

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

        Tasks of the vote counting committee: 

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, 

ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình. 

The vote counting committee must prepare a vote counting minutes and be responsible 

before the Presiding Team and the General Meeting of Shareholders when performing 

their duties. 

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội; 
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Determine exactly the voting results on each issue of voting at the General Meeting; 

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký; 

Quickly announce voting results to the secretary; 

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư 

khiếu nại về kết quả biểu quyết; 

Review and report to the General Meeting of violations of the voting rules or complaints 

about voting results; 

 

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội 

Article 11. Speaking at the Meeting 

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại 

hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao 

đổi, phối hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng 

văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. 

The meeting’s attendants who want to speak out their opinions must get the consent of the 

Chairman of the Meeting. The speeches should be short and be focused on the right 

content that needs to be discussed, coordinated with the content of the program approved 

by the Meeting or send comments in writing to the Secretary of the General Meeting to 

summarize the report then proposes to the Chairman. 

- Chủ tọa Đại hội sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các 

thắc mắc của cổ đông tại Đại hội theo ghi nhận trả lời sau bằng văn bản. 

The Chairman of the Meeting arranges for the Attendants who want to speak in the order 

of registration and at the same time answer questions of shareholders at the General 

Meeting according to the following written reply. 

 

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội 

Article 12. Passing the issues at the Meeting 

1. Nguyên tắc:  

          Principles:  

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ 

thảo luận và biểu quyết công khai. 
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All issues in the program and content of the meeting of the General Meeting must be 

discussed and voted publicly by the General Meeting of Shareholders. 

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại 

biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu 

quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại 

biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó. 

Voting cards and voting forms are printed and stamped by the Company and sent directly 

to attendants at the meeting (enclosed with the set of documents of the General Meeting of 

Shareholders). Each attendant is granted voting card and voting forms. On the voting card 

and the voting forms shall have attendant number, the full name, number of shares owned 

and authorized to vote by that attendant. 

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:  

- Passing the issues by voting at the Annual General Meeting of 2019 is as follows:  

o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các 

vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử; ứng cử, bầu 

cử HĐQT, BKS; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại 

hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có); 

Voting by raising the voting card. This type is used to pass issues such as: Meeting agenda; 

Working regulations at the Meeting; Nomination Regulation; Candidacy, election of the 

Board of Directors and the Board of Supervision; Member of Vote counting Committee; 

Approval of the Meeting Minutes, Meeting Resolution and other contents at the Meeting (if 

any). 

o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua 

các vấn đề: Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Báo 

cáo hoạt động của BKS; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; và biểu quyết thông qua nội 

dung các Tờ trình tại Đại hội. 

Voting by filling in the voting form: this type is used to pass the issues: Report on the 

operation of the Board of Directors; Report on activities of the Board of Executive Officers; 

Report on the activities of the Board of Supervision; Audited financial statements for 2018; 

and approve the contents of the Proposals at the Meeting 

2. Cách thức biểu quyết: 
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          Voting method: 

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một 

vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các 

phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biều quyết theo 

quy định tại Khoản 1 Điều này.  

The attendant performs the voting for Approval, Disapproval or No Opinion on an issue to 

be voted on at the General Meeting by raising up the voting card or filling out the selected 

options on the voting form corresponding to the contents need to be resolved according to 

the provisions of Clause 1 of this Article 

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải 

được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết 

trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề 

thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu 

quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý 

kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết 

bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh 

dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán 

thành, Không ý kiến và Không hợp lệ. 

When voting in the form of raising the voting card, the right side of the voting card must be 

raised towards the Presiding Team. If the attendants do not raise the voting card in all 

three votes of Approval, Disapproval or No Opinion of an issue, it is considered as a vote 

to approve that issue. In case an attendant holds a voting card more than one (01) times 

when voting for an Approval, Disapproval or No Opinion of an issue is considered an 

invalid vote. In the form of raising voting card, Members of  Committee of the attendant’s 

status checking / The vote countingcommittee marked the representative code and the 

corresponding number of votes of each shareholder for the Approval, Disapproval or No 

Opinion and Invalid votes. 

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu 

chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in 

sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “” vào ô mình chọn. Sau khi 

hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biếu quyết về thùng 
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phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu 

quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. 

When voting by filling in the voting form, for each content, the attendant select one of three 

options “Approval”, “Disapproval”, “No Opinion” available in the voting card by 

marking “X” hoặc “” boxes. After completing all the content of voting of the General 

Meeting, the attendant put the form into the ballot box which was sealed at the General 

Meeting according to the guidance of the vote counting committee. The voting form must 

be signed and clearly marked with the full name of the attendant 

3.      Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết: 

The vailidity of the voting form: 

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, 

rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có 

chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự. 

Valid voting forms are printed form issued by the OC, not erased, scraped, torn, ragged, 

etc., no other content is required other than regulations for this form and must be signed 

and under the signature must have the full name of the attendee handwritten. 

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh 

dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ 

trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp 

lệ. 

On the voting forms, the content of the vote (reports, proposals) is valid when the attendant 

mars one (01) in three (03) of the checked-box. Invalid content is the content (reports, 

proposals) that is not in accordance with the provisions of the valid voting content. 

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

Invalid voting form: 

o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biếu quyết; 

Add other content to the voting forms; 

o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công 

ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, 

khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ. 

http://www.biasaigontaydo.com.vn/
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Voting forms do not follow pre-printed forms issued by the OC, voting forms without red 

stamp of the Company, or have been erased, edited or written with contents other than 

those prescribed for such voting forms, then all contents on voting forms are invalid. 

4.      Thể lệ biểu quyết: 

          Voting rules: 

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại 

diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. 

Every 01 (one) share is equal to one voting right. Each participant representing one or 

more voting rights will be granted voting card and voting form. 

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/03/2019) tổng số cổ phần của Công ty là: 

20.000.000 cổ phần tương đương với 20.000.000 quyền biểu quyết. 

At the closing date of the list of shareholders (March 12, 2019), the total number of shares 

of the Company is: 20,000,000 shares equivalent to 20,000,000 voting rights 

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết 

đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số 

trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và 

Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% 

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Issues to be voted on at the General Meeting shall only be passed when the voting rate of 

at least 51% of the voting shares is attended. Particularly some cases of voting issues are 

stipulated in Clause 1, Article 21 of the Company Charter and Clause 21, Article 144 of  

Enterprise Law No. 68/2014/QH13 must have the consent of at least 65% of the shares 

with voting rights. 

- Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với 

các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo 

tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ 

đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo 

Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13). 

Provide information to shareholders that shareholders/authorized representatives of 

related interests do not have the right to vote on contracts and transactions valued at 35% 

(total value of assets recorded in the latest financial statements; These contracts or 
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transactions are only approved when having number of shareholders/authorized 

representatives accounts for 65% of the total votes remaining (according to Item 3, Article 

162, Enterprise Law No. 68/2014 / QH13). 

5.       Ghi nhận kết quả biểu quyết 

           Record the voting results 

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết. 

The vote counting committee is responsible for collecting votes. 

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng 

nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại 

ĐHĐCĐ. 

The Voting Committee will check the number of votes for Approval, Disapproval or No 

Opinion of each content and be responsible for recording and reporting the results of vote 

counting at the GMOS. 

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ 

Article 13. Minutes, Resolution of the GMOS 

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế 

mạc Đại hội 

Minutes and Resolution of of the General Meeting of Shareholders must be read and 

approved before the closing of the Meeting. 

Điều 14. Thi hành Quy chế 

Article 14. Implementation of the Regulation 

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành 

nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi 

phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý 

theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. 

Shareholders, authorized representatives and guests attending the meeting must strictly 

abide by the working regulations of the General Meeting of Shareholders. Shareholders, 

authorized representatives and guests who violate this Regulation shall, depending on the 

specific extent, the Presiding Team will consider and take the form of handling according to the 

Company Charter and the Enterprise Law. 
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Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua. 

This Regulation takes effect immediately after being approved by the General Meeting of 

Shareholders. 

   

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS 

Nơi nhận: 

Recipients: 

- Như trên (As above); 

- HĐQT, BKS, TGĐ (Board of Directors, 

Board of Supervision, General Director); 

- Thư ký công ty (Company secretary); 

- Lưu (Archive). 

CHỦ TỊCH 

CHAIRMAN 

 

 

 

 

 

 

LÊ HỒNG XANH 

LE HONG XANH 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - NƯỚC GIẢI KHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SÀI GÒN - TÂY ĐÔ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 SAIGON - TAY DO SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

BEER AND BEVERAGE JOINT STOCK COMPANY Independence - Freedom - Happiness  
                -----oOo----- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2019 

 Ho Chi Minh City, February 18, 2019 

BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018 & CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2019 

REPORT 

 BUSINESS RESULTS IN 2018 AND TARGETS FOR 2019 
 

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Respectfully addressed to: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 
 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG: 

GENERAL SITUATION EVALUATION: 

1. Khó khăn (Difficulties): 

- Năm 2018 là năm còn tồn tại nhiều khó khăn thách thức của nền kinh tế; Tiến trình hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều thương hiệu bia ngoại đã có mặt tại Việt Nam, thị 

trường tiêu thụ bia đang có sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ. Giá điện, nước và một số 

vật tư, nguyên liệu, hóa chất biến động theo chiều hướng tăng, ảnh hưởng đến chi phí sản 

xuất. 

2018 is a year with many difficulties and challenges for the economy; the process of 

international integration is getting deeper, many foreign beer brands have been present in 

Vietnam, the beer consumption market is facing fierce competition from rivals. Prices of 

electricity, water and some materials, supplies and chemicals fluctuate in an upward 

direction, affecting production costs. 

- Các nhà máy trong hệ thống Bia Sài Gòn khu vực Miền Tây được tiếp tục xây dựng mới 

hoặc đầu tư nâng công suất, dẫn đến năng lực sản xuất khu vực đã vượt nhu cầu, ảnh 

hưởng đến thị phần tiêu thụ của Công ty. 

The factories in Sai Gon Beer system in the Western area will continue to build or invest in 

increasing capacity, leading to the regional production capacity has exceeded demand, 

affecting the market share of the Company. 

- Sản lượng bia được giao đầu năm 2018 thấp hơn sản lượng thực hiện 2017. Trong đó cơ 

cấu sản phẩm sản xuất giao không phù hợp với công suất thực tế (dây chuyền chiết chai 

chạy tối đa 30 triệu lít/năm lại giao KH 39,5 triệu lít). 

Beer output delivered in early 2018 is lower than 2017. In which, the structure of delivered 

products is not suitable with actual capacity (bottle extraction line runs at a maximum of 

30 million liters/year but deliver 39.5 million liters to the clients). 

- Giá nguyên liệu, vật tư chính như malt, hublon, gạo, lon… đều tăng so cùng kỳ. Việc điều 

chỉnh giá mua bia của Tổng công ty chưa đồng bộ với việc tăng thuế TTĐB (khi tăng giá 

bán tại các công ty thương mại) nên lợi nhuận trên đầu lít giảm 35-40 % so với năm 2017.  

Prices of main materials and supplies such as malt, houblon, rice, cans, etc. increase over 

the same period. The adjustment of the beer purchase price of the Corporation is not in 

line with the increase in Special Consumption Tax (when increasing the selling price at 

commercial companies), so the profit per liter decreased by 35-40% compared to 2017. 



  

 

2 

2. Thuận lợi (Advantages): 

- Được sự quan tâm hỗ trợ của Ban Lãnh đạo và các Phòng, Ban nghiệp vụ của Tổng Công 

ty; Công ty TNHH 1TV Thương mại Bia Sài Gòn, đơn vị vận tải và các Công ty, Chi 

nhánh Thương mại khu vực. 

Receive the support of the Board of Directors and the Departments and divisions of the 

Corporation; Saigon Beer Trading One Member Company Limited, transport unit and 

regional Branches; Subsidiaries.  

- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành luôn bám sát tình hình SX-KD, có những 

chỉ đạo và giải pháp kịp thời để Công ty giải quyết những khó khăn trong quá trình thực 

hiện kế hoạch. 

Board of Directors, Board of Supervision, Executive Board always closely follow the 

situation of production and business, have direct and timely solutions for the Company to 

solve difficulties in the implementation of the plan. 

- Tập thể CB.CNV có nhiều nỗ lực cố gắng, tuân thủ tốt các nội quy, quy chế của Công ty. 

Tiền lương, thu nhập và các chế độ đãi ngộ cho người lao động được duy trì tương đối ổn 

định. 

Managers and employees showing great efforts and comply well with the rules and 

regulations of the Company. Wages, incomes and remuneration for employees are 

maintained relatively stable. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018: 

PERFORMANCE RESULTS OF 2018: 

1. Các chỉ tiêu cơ bản:  

Basic criteria: 

STT 

(Sr.) 

CHỈ TIÊU 

(CRITERIA) 

ĐVT 

(Unit) 

THỰC HIỆN 

(PERFORMANCE) 

2017 

KẾ HOẠCH 

(PLAN) 

2018 

THỰC HIỆN 

(PERFORMANCE) 

2018 

TỶ LỆ 

TH 2018/ 

TH 2017 

(PER. 

RATIO 

2018/ 

2017) 

(%) 

TỶ LỆ 

TH/KH 

2018 

(PER. 

/PLAN 

2018) 

(%) 

A B C 1 2 3 4=3/1 5=3/2 

1 

Sản lượng sản xuất bia: 

Production volume of 

beer: 

Lít 

Liter 
63.405.191 61.428.000 54.126.629 85,37 88,11 

 
Bia lon 333 

333 can 

Lít 

Liter 
2.664.328 7.370.000 4.958.173 186,09 67,28 

 
Bia lon 333 XK 

Exported 333 can 

Lít 

Liter 
9.504 - 23.760 250,00 - 

 
Bia lon Lager 

Lager can 

Lít 

Liter 
32.746.594 14.390.000 22.115.230 110,23 153,68 

 
Bia chai 355 

355 bottle 

Lít 

Liter 
27.918.052 39.668.000 27.029.466 96,82 68,14 

 
Bia chai 333 

333 bottle 

Lít 

Liter 
66.713 - - - - 
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STT 

(Sr.) 

CHỈ TIÊU 

(CRITERIA) 

ĐVT 

(Unit) 

THỰC HIỆN 

(PERFORMANCE) 

2017 

KẾ HOẠCH 

(PLAN) 

2018 

THỰC HIỆN 

(PERFORMANCE) 

2018 

TỶ LỆ 

TH 2018/ 

TH 2017 

(PER. 

RATIO 

2018/ 

2017) 

(%) 

TỶ LỆ 

TH/KH 

2018 

(PER. 

/PLAN 

2018) 

(%) 

 

Sản xuất nước uống 

đóng chai 

Production of bottled 

water 

Lít 

Liter 
3.269.871 3.500.380 3.923.649 120,00 112,09 

2 
Sản lượng tiêu thụ bia: 

Beer consumption: 

Lít 

Liter 
64.557.341 61.428.000 53.870.253 83,45 87,70 

 
Bia lon 333 

333 can 

Lít 

Liter 
2.880.235 7.370.000 5.097.209 177,56 69,16 

 
Bia lon 333 XK 

Exported 333 can 

Lít 

Liter 
9.504 - 23.760 250,00 - 

 
Bia lon Lager 

Lager can 

Lít 

Liter 
33.328.865 14.390.000 22.093.648 111,96 153,53 

 
Bia chai 355 

355 bottle 

Lít 

Liter 
28.249.835 39.668.000 26.655.637 94,36 67,20 

 
Bia chai 333 

333 bottle 

Lít 

Liter 
98.406 - - - - 

 

Tiêu thụ nước uống 

đóng chai 

Consumption of bottled 

water 

Lít 

Liter 
3.354.243 3.500.380 3.993.811 119,07 114,10 

3 
Tổng doanh thu 

Total revenue 

Đồng 

Dong 
909.168.403.366 925.783.872.000 880.348.276.789 96,83 95,09 

4 
Doanh thu thuần 

Net revenue 

Đồng 

Dong 
551.896.637.321 474.889.577.000 459.038.963.381 83,17 96,66 

5 
Tổng chi phí 

Total cost 

Đồng 

Dong 
483.525.426.877 436.830.895.000 418.902.621.989 86,64 95,90 

6 

Tổng lợi nhuận trước 

thuế 

Total profit before tax 

Đồng 

Dong 
78.976.989.675 41.259.390.000 47.017.800.676 59,53 113,96 

7 
Thuế thu nhập DN 

Corporate income tax  

Đồng 

Dong 
10.539.165.115 7.375.974.000 7.052.980.923 66,92 95,62 

8 
Lợi nhuận sau thuế 

Profit after tax 

Đồng 

Dong 
68.437.824.561 33.883.416.000 39.964.819.753 58,40 117,95 

9 

Tỷ suất LNST /VĐL 

Rate of profit after 

tax/chartered capital 

% 34,22 16,94 19,98 58,40 117,95 

10 

Tỷ suất LNST /DT 

thuần 

Rate of net profit after 

tax/ net income 

% 12,40 7,14 8,71 70,21 122,02 
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STT 

(Sr.) 

CHỈ TIÊU 

(CRITERIA) 

ĐVT 

(Unit) 

THỰC HIỆN 

(PERFORMANCE) 

2017 

KẾ HOẠCH 

(PLAN) 

2018 

THỰC HIỆN 

(PERFORMANCE) 

2018 

TỶ LỆ 

TH 2018/ 

TH 2017 

(PER. 

RATIO 

2018/ 

2017) 

(%) 

TỶ LỆ 

TH/KH 

2018 

(PER. 

/PLAN 

2018) 

(%) 

11 

Nộp ngân sách 

State budget 

contribution 

Đồng 

Dong 
400.790.885.395 547.327.877.400 479.089.086.155 119,54 87,53 

12 
Tỷ lệ chia cổ tức 

Dividend rate 
% 35 15 15 42,86 100,00 

13 

Lao động bình quân 

Average number of 

labor 

Người 

Person 
141 150 133 94,32 88,66 

14 
Tiền lương bình quân 

Average salary 

Đồng/ 

người/ 

Tháng 

Dong/ 

person/ 

month 

9.860.000 11.000.000 13.341.918 135,31 121,29 

 

2. Đánh giá, phân tích kết quả SXKD:  

Evaluation and analysis of business results: 

2.1. Về sản lượng giao hàng bia: 

About beer delivery output: 

- Sản phẩm bia tiêu thụ năm 2018 chỉ đạt 53,8 triệu lít, đạt 87,7 % KH giao; 83,4 % so với 

TH 2017. Riêng sản phẩm bia lon Lager đạt 153,5 % KH, còn lại 2 sản phẩm 333 lon và 

bai chai 355 chỉ đạt lần lượt 69 và 67 %.  

Beer products consumed in 2018 only reached 53.8 million liters, reaching 87.7% of the 

plan assigned; 83.4% compared to 2017. Lager canned beer only achieved 153.5% of the 

plan, the remaining 2 products of 333 can and 355 bottle only reached 69 and 67% 

respectively. 

- Nguyên nhân do việc giao chỉ tiêu sản lượng chưa phù hợp; các chi nhánh thương mại và 

các đơn vị vận tải không nhận đủ hàng theo thông báo lệnh. 

The reason is that the allocation of output targets is not appropriate; Commercial 

branches and transport units do not receive enough goods according to the orders. 

2.2. Về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận: 

Revenue and profit: 

- Tổng doanh thu đạt trên 880 tỷ đồng, đạt 95,09 % KH giao. 

Total revenue reached over VND 880 billion, equal to 95.09% of the plan. 

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 47 tỷ đồng, bằng 113,96 % KH. 

Total profit before tax reached VND 47 billion, equal to 113.96% of the plan. 

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt gần 40 tỷ đồng, bằng 117,95 % KH. 

Total after-tax profit reached nearly VND 40 billion, equal to 117.95% of the plan. 
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3. Công tác điều hành sản xuất; quản lý kỹ thuật, định mức, bảo dưỡng sửa chữa máy 

móc thiết bị: 

Production; Technical management, norms, maintenance and repair of machinery and 

equipment: 

- Công tác điều hành sản xuất linh hoạt; phối hợp chặt chẽ với các phòng ban Tổng công ty; 

với bộ phận giao nhận của Công ty TM 1TV, đơn vị vận tải và các chi nhánh tiêu thụ, để 

kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sản xuất và giao nhận sản phẩm. 

Flexible production management; coordinate closely with departments of the Corporation; 

with delivery department of One Member Trading Company, transport unit and 

consumption branches, to promptly remove problems in the production and delivery 

process of products. 

- Công tác kiểm soát chất lượng được thực hiện theo quy định của Ban Kỹ thuật Tổng Công 

ty. Việc quản lý và thực hiện định mức KTKT trong năm 2018 cơ bản đạt yêu cầu, tuy 

nhiên còn một vài định mức vượt do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. 

Quality control is carried out in accordance with the technical regulations of the 

Corporation. The management and implementation of economic and technical norms in 

2018 are basically satisfactory, but there are still some norms exceeding due to both 

subjective and objective reasons. 

- Thực hiện đúng quy chế cạnh tranh về giá đối với những vật tư, nguyên liệu do Công ty tự 

cung ứng, giá cả hợp lý. Thực hiện định mức tồn kho nguyên liệu, vật tư phù hợp, đảm bảo 

hợp lý việc tồn kho, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, vật tư cho sản 

xuất.  

Strictly comply with the price competition regulations for supplies and materials supplied 

by the Company at reasonable prices. Implementing appropriate inventory of raw 

materials and supplies, ensuring reasonable inventory, and overcoming the shortage of 

raw materials and supplies for production. 

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị thực hiện đúng lịch xích, dự trù phụ tùng 

đảm bảo phục vụ sản xuất, giảm tối đa thời gian ngừng máy do khắc phục sự cố. 

The maintenance and repair of machinery and equipment comply with the schedule, 

estimating spare parts to ensure production service, minimizing downtime due to 

troubleshooting. 

- Lập tổ chuyên trách về tiêu thụ, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận giao nhận của Công ty 

TM 1TV, đơn vị vận tải và các chi nhánh tiêu thụ, để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc 

trong quá trình xuất nhập hàng hóa, thành phẩm.  

Setting up a specialized group on consumption, closely coordinating with the forwarding 

department of One Member Trading Company, transport unit and consumption branches, 

to promptly remove obstacles in the process of import and export of finished products. 

- Thực hiện đúng quy định về quản lý tài sản, mua đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định 

cho toàn bộ tài sản của công ty.  

Strictly comply with regulations on asset management, purchase all types of insurance as 

required for the entire assets of the company. 

4. Công tác đầu tư 2018: 

Investment activities in 2018: 

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và các quyết định 

đầu tư bổ sung của HĐQT trong năm như sau: 
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The implementation of investment plans in accordance with the Resolution of the General 

Meeting of Shareholders in 2018 and the additional investment decisions of the Board in the 

following year: 

(ĐVT: VNĐ) 

(Unit: VND) 

STT 

(Sr.) 

Danh mục đầu tư 

(Investment items) 

Giá trị đầu tư 

(Investment value) 

Tiến độ thực hiện 

(Progress) 

Dự án chuyển tiếp 2017 (Transition projects from 2017): 

1 
Máy soi chai rỗng (EBI) cho d/c chiết  16.500 chai/h 

Empty Bottle Inspection line (EBI) for 16,500 bottles /h 
4.776.323.100 

Đã đưa vào sản xuất 

Has been put into use 

2 

Hợp đồng dịch vụ lắp đặt, đào tạo vận hành máy soi chai 

rỗng 

Contract for the installation, training for the operation of  

EBI 

423.000.000 
Đã đưa vào sản xuất 

Has been put into use 

3 

- Đầu tư mới 3 tank bia trong 10.000 hl. 

Newly investment of three beer tanks in 10,000 hl. 

- Tank chứa bia đuổi đầu, đuổi cuối hệ lọc bia. 

Tank for the first beer extraction, and last exaction of 

beer filtering system. 

- Thay áo hơi đáy nồi mal, gạo. 

Replacement of steam bag of malt, rice boiler. 

10.109.000.000 

Đã ký hợp đồng, đang 

thực hiện lắp đặt 

Has been signed 

contract, being 

installed 

4 
Thiết bị phân tích O2, CO2,...trong bia (TPO) 

Equipment for analyzing O2, CO2, etc. in beer (TPO) 
493.350.000 

Đã đưa vào SD 

Has been put into use 

5 
Mua 01 xe tải, tải trọng 15 tấn 

Buy 01 truck, load of 15 tons 
1.671.000.000 

Đã đưa vào SD 

Has been put into use 

 
Cộng giá trị phần dự án chuyển tiếp 2017 

Total: 
17.472.673.100  

Dự án đầu tư mới 2018 (Newly investment projects 2018): 

6 

Nâng công suất máy chiết chai lên 18.000 chai/h 

Increasing capacity of bottle extraction machine to 18,000 

bottles / h 

282.150.000 
Đã đưa vào sản xuất 

Has been put into use 

7 
Mua đầu dò độ dẫn điện hệ CIP tank, Thiết bị phân tích O2 

Buying CIP tank conductivity probe, O2 analyzer 
311.896.200 

Đã đưa vào sản xuất 

Has been put into use 

8 
Mua két, vỏ chai 355 phục vụ SXKD 

Buying bottles holder, 355 bottles for production 
1.340.000.000 

Đã đưa vào SD 

Has been put into use 

9 

Đầu tư 2 bộ trao đổi nhiệt và phụ kiện gia nhiệt nước 600C 

cấp cho 2 máy thanh trùng chai, lon 

Investing in 2 heat exchangers and 600C water heating 

accessories for 2 bottle, can sterilizers 

1.000.000.000 

Đã mua vật tư, thiết bị, 

Công ty đang tự lắp 

đặt 

Purchased materials 

and equipment, the 

Company is installing 

by itself 

10 
Đại tu máy nén khí ZT55 

Major maintenance of ZT55 air compressor 
600.000.000 

Đang chào giá 

In bidding 

11 
Trung tu hệ thống lạnh trung tâm 

Maintenance of central refrigeration system 
500.000.000 

Chưa thực hiện 

Not implemented 

12 
Thay mái tole nhà nấu, xưởng Động lực; Thay mái tole 

sáng, sơn Epoxy đáy tank lên men 
354.283.730 

Đã thay thế và đưa vào 

SD 
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STT 

(Sr.) 

Danh mục đầu tư 

(Investment items) 

Giá trị đầu tư 

(Investment value) 

Tiến độ thực hiện 

(Progress) 

Changing the stainless steel roof of cooker, epoxy painting 

on the bottom of fermentation tank 

Has been replaced and 

put into use 

13 
Mua mới màn hình điều khiển máy chiết lon 

Buying new controlling monitor of the can extraction line 
978.598.897 

Đã ký HĐ, ứng 30% 

Has been signed 

contract, advance 

payment of 30% 

14 
Mua mới bơm tuần hoàn nồi đun sôi hoa 1 

Buying new circulating pump of boil pot 1 
272.800.000 

Đã đưa vào SD 

Has been put into use 

15 

Thi công móng đỡ 3 tank chứa, 2 tank đuổi đầu đuổi cuối; 

sơn sửa, cải tạo các phòng ban 

Construction of foundation for 03 storage tanks, 02 tank 

for first beer extraction, and last exaction, painting, 

renovating of departments 

393.535.492 
Đã đưa vào SD 

Has been put into use 

16 

Đầu tư mới hệ van lấy mẫu vi sinh Aseptic 

Newly investment of Aseptic microbial sampling valve 

system 

847.000.000 

Đã ký HĐ, ứng 30% 

Has been signed 

contract, advance 

payment of 30% 

17 

Mua mới 05 bộ con lăn cán nắp F506 để sử dụng lon, nắp 

mỏng 

Buying 05 rollers F506 for can, thin cap 

424.600.000 

Đã ký HĐ với Mesab 

Has been signed 

contract with Mesab 

18 

Mua thiết bị phủ bóng chai bia 

Buying equipment for polishing the outside of the beer 

bottles 

165.000.000 
Đã đưa vào SD 

Has been put into use 

 
Cộng giá trị phần dự án đầu tư mới 2018 

Total: 
7.469864.319  

TỔNG CỘNG  

TOTAL: 
24.942.537.419  

5. Công tác quản lý tài chính: 

Financial management: 

- Hiện tại công ty không còn các khoản vay trung dài hạn. 

Currently, the company no longer has medium and long-term loans. 

- Thực hiện quản lý dòng tiền hợp lý. Đối với khoản vay ngắn hạn: Chỉ vay trong khoảng 

10-15 ngày sau thời điểm nộp thuế. Tận dụng dòng tiền nhàn rỗi để khai thác khoản tiền 

gửi với số lãi chênh lệch gần 3,3 tỷ đồng. 

Implementation of reasonable cash flow management. For short-term loans: Only borrow 

for 10-15 days after the date of tax payment. Take the advantage of unemployed fund for 

gaining the bank interest rate of nearly VND 3.3 billion. 

6. Các mặt công tác khác: 

Other business aspects: 

- Rà soát cơ cấu tổ chức, định biên lao động phù hợp với tình hình thực tế. Tích cực đào tạo, 

tuyển dụng, đề bạt nhân sự quản lý, quy hoạch nguồn cán bộ dự phòng.  

Review the organizational structure and labor margin in accordance with the actual 

situation. Actively train, recruit and promote personnel to manage and plan the source of 

reserve personnel. 
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- Thường xuyên triển khai các yêu cầu về tiết kiệm chi phí, phát động phong trào phát huy 

sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khắc phục nhiều sự cố, bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị, 

giảm thời gian ngừng máy trong quá trình sản xuất. 

Regularly deploy requirements on cost savings, launch the movement to promote technical 

innovations, overcome many problems, maintain and repair machinery and equipment, 

reduce downtime in the process manufacturing. 

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ. Tổ 

chức huấn luyện lực lượng an toàn lao động, duy trì tập huấn thường xuyên, trang bị đủ 

phương tiện đối với đội PCCC tại chỗ. Trong năm 2018 không có sự cố và thiệt hại nào 

xảy ra.  

Implement well the work of ensuring food safety and fire prevention. Organize the training 

of labor safety, maintain regular training, and equip sufficient facilities for on-site fire 

protection. There were no incidents and no damages occurred in 2018. 

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên 

môn, tay nghề cho CB.CNV được Công ty duy trì thường xuyên. Trong năm 2018, Công ty 

đã đào tạo và nâng bậc lương cho 16 CBCNV; Cử 10 lượt người tham gia học tập chuyên 

đề, hội thảo khoa học và công nghệ; 265 lượt người tham gia khóa đào tạo bổ sung nâng 

cao tay nghề, hướng dẫn nghiệp vụ và kiến thức về an toàn điện, an toàn bức xạ, lò hơi, 

PCCN, ATLĐ, ATVSTP.v.v. 

The training of human resources, fostering improvement of management skills, 

professional qualifications and skills for officials and employees maintained by the 

Company regularly. In 2018, the Company trained and increased salary for 16 employees; 

appointed 10 persons participating in thematic studies, scientific and technological 

workshops; 265 persons participating in additional training courses to improve skills, 

professional guidance and knowledge of electrical safety, radiation safety, boiler, fire 

protection, occupational safety and hygiene and safety. 

- Song song với việc tập trung cho hoạt động SX-KD, Công ty cũng quan tâm đến việc cải 

thiện chế độ, điều kiện làm việc và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động như: 

Thực hiện phân phối tiền lương, thưởng theo đúng quy định; Áp dụng đầy đủ  các chế độ, 

chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với người lao động; Trang bị đầy đủ dụng cụ, 

thiết bị bảo hộ lao động. Tổ chức nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể 

CB.CNVC; hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2018 bình quân tiền lương 

của CBCNV đạt 13 triệu đồng /người /tháng. 

In parallel with concentrating on production and business activities, the Company is also 

interested in improving the working conditions and gradually rising incomes for employees 

such as: Distributing money salaries and bonuses according to regulations; fully apply the 

regulations, policies and laws of the State to employees; fully equipped with tools and 

equipment for labor protection. Organizing vacation, annual health check for all managers 

and employees; supporting workers in difficult circumstances. In 2018, the average salary 

of managers and employees reached 13 million VND / person / month. 

- Duy trì thường xuyên hệ thống cảnh quan, công viên, tạo môi trường sản xuất xanh, sạch, 

đẹp. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xây nhà đại đoàn kết hỗ trợ các gia đình khó khăn tại địa 

phương được Công ty tích cực tham gia, trong năm 2018 Công ty đã trích 195 triệu đồng 

từ đóng góp ngày lương của CB.CNV và nguồn quỹ phúc lợi để thực hiện công tác trên. 

Maintain the landscape and green trees system; create a green, clean and good 

environment. The work of gratitude for the heroes, building great solidarity houses to 

support difficult families in the locality was actively participated by the Company, in 2018, 
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the Company spent VND 195 million from the daily salaries of manager and employees 

and welfare fund to carry out the above work. 

- Các tổ chức chính trị và quần chúng hoạt động tích cực góp phần thúc đẩy các hoạt động  

SX-KD, giữ gìn sự ổn định chính trị của Công ty. Công tác giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng 

ưu tú để phát triển Đảng được thực hiện thường xuyên liên tục.  

Political and mass organizations actively contribute to promoting production and business 

activities, maintaining the political stability of the Company. The work of helping and 

fostering elite people to develop the Party is carried out regularly and continuously. 

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ 2019: 

BUSINESS PERFORMANCE AND INVESTMENT ACTIVITIES IN 2019: 

Năm 2019 là năm còn tồn tại nhiều khó khăn thách thức của nền kinh tế; thị trường tiêu thụ 

bia đang có sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ; biến động về giá nguyên nhiên vật liệu, vật tư 

đầu vào; tác động từ chính sách của Nhà nước về hạn chế tiêu thụ rượu bia sẽ ảnh hưởng lớn đến 

tình hình SXKD và các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty. 

2019 is a year of many difficulties and challenges of the economy; Beer consumption 

market is facing fierce competition from rivals; changes in prices of raw materials, materials 

and input supplies; the impact of the State’s policies on limiting alcohol consumption will 

greatly affect the business situation and the Company’s targets. 

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại của năm 2018, Ban điều 

hành cùng toàn thể người lao động trong Công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các 

chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2019 như sau: 

Promote the achieved results and overcome the shortcomings of 2018, the Executive Board 

and all employees in the Company determined to strive to fulfill the targets and tasks in 2019 as 

follows: 

1. Kế hoạch SXKD 2019: 

Business plan for 2019: 

STT 

(Sr.) 

CHỈ TIÊU 

(CRITERIA) 

ĐVT 

(Unit) 

THỰC HIỆN 

(PERFORMANCE) 

2018 

KẾ HOẠCH 

(PLAN) 

2019 

TỶ LỆ KH 

2019/TH 2018 

(Plan 2018/Per. 

2018) 

(%) 

A B C 1 2 3=2/1 

1 
Sản lượng sản xuất bia: 

Production volume of beer: 

Lít 

Liter 
54.126.629 60.101.908 111,04 

 
Bia lon 333 

333 can 

Lít 

Liter 
4.958.173 4.896.595 98,76 

 
Bia lon 333 XK 

Exported 333 can 

Lít 

Liter 
23.760 - - 

 
Bia lon Lager 

Lager can 

Lít 

Liter 
22.115.230 30.980.930 140,09 

 
Bia chai 355 

355 bottle 

Lít 

Liter 
27.029.466 24.224.384 89,62 

 
Sản xuất nước uống đóng chai 

Production of bottled water 

Lít 

Liter 
3.923.649 5.001.820 127,47 
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STT 

(Sr.) 

CHỈ TIÊU 

(CRITERIA) 

ĐVT 

(Unit) 

THỰC HIỆN 

(PERFORMANCE) 

2018 

KẾ HOẠCH 

(PLAN) 

2019 

TỶ LỆ KH 

2019/TH 2018 

(Plan 2018/Per. 

2018) 

(%) 

2 
Sản lượng tiêu thụ bia: 

Beer consumption: 

Lít 

Liter 
53.870.253 60.101.908 111,57 

 
Bia lon 333 

333 can 

Lít 

Liter 
5.097.209 4.896.595 96,06 

 
Bia lon 333 XK 

Exported 333 can 

Lít 

Liter 
23.760 - - 

 
Bia lon Lager 

Lager can 

Lít 

Liter 
22.093.648 30.980.930 140,23 

 
Bia chai 355 

355 bottle 

Lít 

Liter 
26.655.637 24.224.384 90,88 

 
Sản xuất nước uống đóng chai 

Consumption of bottled water 

Lít 

Liter 
3.993.811 5.001.820 125,24 

3 
Tổng doanh thu 

Total revenue 

Đồng 

Dong 
880.348.276.789 1.026.361.654.671 116,59 

4 
Doanh thu thuần 

Net revenue 

Đồng 

Dong 
459.038.963.381 538.783.577.541 117,37 

5 
Tổng chi phí 

Total cost 

Đồng 

Dong 
418.902.621.989 496.573.005.430 118,54 

6 
Lợi nhuận trước thuế 

Total profit before tax 

Đồng 

Dong 
47.017.800.676 45.116.621.043 95,96 

7 
Thuế thu nhập DN 

Corporate income tax 

Đồng 

Dong 
7.052.980.923 9.023.324.209 127,94 

8 
Lợi nhuận sau thuế 

Profit after tax 

Đồng 

Dong 
39.964.819.753 36.093.296.835 90,31 

9 

Tỷ suất LNST/VĐL 

Rate of profit after tax / chartered 

capital 

% 19,98 18,05 90,31 

10 
Tỷ suất LNST/DT thuần 

Rate of net profit after tax / net income 
% 8,71 6,70 76,92 

11 
Nộp ngân sách 

State budget contribution 

Đồng 

Dong 
479.089.086.155 560.428.718.864 116,98 

12 
Cổ tức: (Bằng tiền) 

Dividend: (In cash) 
% 15 15 100,00 

13 
Lao động bình quân 

Average number of labor 

Người 

Person 
133 133 100,00 

14 
Tiền lương bình quân 

Average salary 

Đồng/ 

người/ 

tháng 

Dong/ 

person/ 

month 

13.341.918 13.000.000 97,44 
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 Phân tích số liệu trên bảng Kế hoạch SXKD năm 2019: 

Analyzing data on the above Business Plan table in 2019: 

 Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 45,1 tỷ đồng, bằng 96 % so với thực hiện 2018; trong 

khi tổng doanh thu 2019 đạt 116 % so với 2018, là do: 

The profit before tax in 2019 was VND 45.1 billion, equal to 96% of the 2018; while 2019 

revenue reached 116% compared to 2018, the reasons are: 

- Chi phí giá vốn 2019 tăng 115,76 % so với 2018: Chủ yếu do giá vật tư, nguyên nhiên vật 

liệu đầu vào tăng ( malt tăng 20-30 %; houblon tăng 170-200 %...). 

Cost of goods sold in 2019 increased 115.76% compared to 2018: Mainly due to the 

increase in input prices of raw materials and supplies (malt increased by 20-30%; houblon 

increased by 170-200%, etc.) 

- Sabeco điều chỉnh giá mua thành phẩm bia, làm giảm lợi nhuận. 

Sabeco adjusts the purchase price of finished beer products, causing reduction of profits. 

 Thuế TNDN 2019 tăng 127,94 % so với thực hiện 2018 là do: 

2019 corporate income tax increased by 127.94% compared to 2018, due to: 

- Năm 2018 là năm cuối cùng công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN, trong đó: 

2018 is the last year the company is entitled to corporate income tax incentives, in which: 

 42,45 % giá trị lợi nhuận trước thuế TNDN được hưởng thuế suất 7,5 %. 

42.45 % of profit before corporate income tax is entitled to 7.5% tax rate. 

 57,55 % giá trị lợi nhuận trước thuế TNDN chịu thuế suất thông thường 20 %. 

57.55 % of profit before corporate income tax is subjected to a normal tax rate of 20% 

- Kể từ ngày 01/01/2019, Công ty không còn ưu đãi thuế TNDN nên 100 % giá trị lợi nhuận 

trước thuế phải chịu thuế suất thuế TNDN 20 %. 

From January 01, 2019, the Company has been no longer entitled to corporate income tax 

incentives so 100% of the value of pre-tax profit is subject to corporate income tax rate of 

20%. 

2. Kế hoạch đầu tư năm 2019: 

Investment plan in 2019: 

Ban điều hành xây dựng kế hoạch đầu tư cho năm 2019 như sau: 

The Executive Board proposes an investment plan for 2019 as follows: 

(ĐVT: VNĐ) 

(Unit: VND) 

STT 

(Sr.) 

Danh mục đầu tư 

(Investment items) 

Mục tiêu & công suất 

đầu tư 

(Investment objectives & 

capacity) 

Dự kiến chi phí 

(Expected cost) 

Tiến độ đầu tư 

(Investment 

progress) 

  Dự án chuyển tiếp 2018: 

Transition projects from 2018: 

1 
Đầu tư mới: 

Newly investment: 

Đầu tư đồng bộ, tăng hiệu 

suất hệ thống lọc bia 
10.109.000.000 

Hoàn thành  

tháng 02/2019 
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STT 

(Sr.) 

Danh mục đầu tư 

(Investment items) 

Mục tiêu & công suất 

đầu tư 

(Investment objectives & 

capacity) 

Dự kiến chi phí 

(Expected cost) 

Tiến độ đầu tư 

(Investment 

progress) 

- 3 tank bia trong 10.000 hl. 

03 beer tanks in 10,000 hl. 

- Tank chứa bia đuổi đầu, đuổi cuối hệ 

lọc bia. 

Tank for the first beer extraction, and 

last exaction of beer filtering system. 

- Thay áo hơi đáy nồi mal, gạo. 

Replacement of steam bag of malt, rice 

boiler. 

Invest in synchronously, 

increase the efficiency of 

beer filtration system 

Completed in 

Feb, 2019 

2 

Đầu tư 2 bộ trao đổi nhiệt và phụ kiện 

gia nhiệt nước 60o cấp cho 2 máy thanh 

trùng chai, lon 

Investing in 2 heat exchangers and 600C 

water heating accessories for 2 bottle, 

can sterilizers 

Tiết kiệm năng lượng 

Energy saving 
1.000.000.000 

Hoàn thành  

tháng 

03/2019 

Completed in 

Mar, 2019 

 

3 

Đại tu máy nén khí ZT 55 

Major maintenance of ZT55 air 

compressor 

Phục vụ SX 

 Serving for production 
600.000.000 

04/2019 

Completed in 

April, 2019 

4 

Trung tu hệ thống máy lạnh trung tâm 

Maintenance of central refrigeration 

system 

Sửa chữa và dự phòng 

Repair and backup 
500.000.000 

04/2019 

Completed in 

April, 2019 

5 

Mua mới màn hình điều khiển máy chiết 

lon 

Buying new controlling monitor of the 

can extraction line 

Thay thế thiết bị cũ hư hỏng 

Replace damaged old 

equipment 

978.598.897 

Hoàn thành  

05/2019 

Completed in 

May, 2019 

6 

Đầu tư hệ van lấy mẫu vi sinh Aseptic 

Investing in Aseptic microbiological 

sampling valve system 

Đầu tư theo cấu hình thiết bị 

của TCT 

According to the 

Corporation’s 

configurations 

847.000.000 

Hoàn thành  

05/2019 

Completed in 

May, 2019 

7 

Mua mới 5 bộ con lăn cán nắp F506 để 

sử dụng lon mỏng, nắp mỏng 

Buying 05 rollers F506 for can, thin cap 

Đầu tư theo yêu cầu của 

TCT cho d/c chiết lon 

According to the 

Corporation’s requirement 

for the can extraction line 

424.600.000 

Hoàn thành  

05/2019 

Completed in 

May, 2019 

8 

Mua thiết bị phủ bóng chai 

Buying equipment for polishing the 

outside of the beer bottles 

Đầu tư theo yêu cầu của 

TCT cho d/c chiết chai 

According to the 

Corporation’s requirement 

for the bottle extraction line 

165.000.000 
11/2018 

November 2018 

 
Cộng giá trị phần dự án chuyển tiếp 2018: 

Total 2018: 
  

 Dự án đầu tư mới: 

Newly investment projects: 

9 
Xây dựng ISO 50001 

Development of ISO 50001 

Đầu tư theo yêu cầu của 

TCT  

According to the 

1.500.000.000 
Quý III/2019 

QIII/2019 
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STT 

(Sr.) 

Danh mục đầu tư 

(Investment items) 

Mục tiêu & công suất 

đầu tư 

(Investment objectives & 

capacity) 

Dự kiến chi phí 

(Expected cost) 

Tiến độ đầu tư 

(Investment 

progress) 

Corporation’s requirement 

10 

Mua két, vỏ chai phục vụ SXKD 

Buying bottle, bottle holder for 

production 

Bù lượng hao bể trong SX. 

10.000 két vỏ 355 

Compensation for the loss 

and damage, 10,000 of 

bottles 355 

1.500.000.000 
Quý III/2019 

QIII/2019 

11 
Bảo ôn đường ống nóng, lạnh 

Hot and cold pipes insulation 

Thay thế ống cũ, tiết kiệm 

năng lượng 

Replace old pipes, energy 

saving 

600.000.000 
Quý II/2019 

QII/2019 

12 
Cầu thang lên đỉnh tank 

Access ladder to tank top 

Đầu tư theo yêu cầu của 

TCT  

According to the 

Corporation’s requirement 

600.000.000 
Quý I/2019 

QI/2019 

13 

Máy kiểm tra mức bia sau thanh trùng 

Equipment to check beer after 

pasteurization 

Đầu tư theo yêu cầu của 

TCT  

According to the 

Corporation’s requirement 

1.000.000.000 
Quý IV/2019 

QIV/2019 

14 

Thiết bị soi nắp khác màu d/chuyền chiết 

chai 

Equipment of checking different color-

cap of bottle extraction line 

Đầu tư theo yêu cầu của 

TCT  

According to the 

Corporation’s requirement 

500.000.000 
Quý II/2019 

QII/2019 

15 
Đầu tư hệ thống Stripping CO2 

Invest in CO2 stripping system 

Đầu tư theo yêu cầu của 

TCT  

According to the 

Corporation’s requirement 

3.200.000.000 
Quý II/2019 

QII/2019 

16 

Sàn che đỉnh máy chiết chai, lon 

Cover of the top of the can, bottle 

extraction machinery 

Đầu tư theo yêu cầu của 

TCT  

According to the 

Corporation’s requirement 

300.000.000 
Quý II/2019 

QII/2019 

17 
Bình tách dầu hệ máy lạnh 

Oil separator of the cooling system 

Hoàn thiện hệ thống 

Complete the system 
150.000.000 

Quý III/2019 

QIII/2019 

18 
Thiết bị kiểm soát Dew point 

Dew point control device 

Đầu tư theo yêu cầu của 

TCT  

According to the 

Corporation’s requirement 

100.000.000 
Quý III/2019 

QIII/2019 

19 
Bộ trao đổi nhiệt nước thanh trùng 

Heat exchanger of pasteurized water 

Đầu tư theo yêu cầu của 

TCT 

According to the 

Corporation’s requirement 

500.000.000 
Quý III/2019 

QIII/2019 

20 

Dụng cụ lấy mẫu đo độ bèn bọt, đầu dò 

nhiệt độ CIP hồi, nhiệt độ nồi lọc 

Sampling tools for measuring foam 

durability, CIP temperature probe, and 

temperature of filter pot 

Đầu tư theo yêu cầu của 

TCT 

 According to the 

Corporation’s requirement 

120.000.000 
Quý IV/2019 

QIV/2019 

21 
Phòng cảm quan 

Sensory room 

Đầu tư theo yêu cầu của 

TCT  

According to the 

500.000.000 
Quý IV/2019 

QIV/2019 



  

 

14 

STT 

(Sr.) 

Danh mục đầu tư 

(Investment items) 

Mục tiêu & công suất 

đầu tư 

(Investment objectives & 

capacity) 

Dự kiến chi phí 

(Expected cost) 

Tiến độ đầu tư 

(Investment 

progress) 

Corporation’s requirement 

22 
Sân phơi bùn 

Mud drying yard 

Hoàn thiện hệ thống, giảm 

chi phí 

Complete the system, reduce 

costs 

500.000.000 
Quý III/2019 

QIII/2019 

23 

Cải tạo sàn 25 tank lên men 106 m3 

Renovation of the floor of 25 

fermentation tanks, 106 m3 

Chống rêu, mốc đáy tank; 

chống thấm sàn tank 

Anti-moss, anti-mold tank 

bottom; Waterproofing tank 

floor 

600.000.000 
Quý III/2019 

QIII/2019 

 
Cộng giá trị phần dự án đầu tư mới 2019: 

Total value of new investment 2019: 
11.670.000.000  

TỔNG CỘNG (phần chuyển tiếp 2018 và đầu tư mới 2019): 

TOTAL (2018 transition and new investment 2019): 
26.294.198.897  

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD 2019: 

Solutions for implementing business plan 2019:  

Năm 2019, trước tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, tình hình cạnh tranh 

gay gắt trên thị trường, những biến động về giá nguyên nhiên vật liệu, vật tư cho sản xuất, tỷ giá, 

lãi suất.v.v, Công ty phải nỗ lực vượt qua bằng các giải pháp sau đây: 

In 2019, due to many challenges from both the international and domestic markets, fierce 

competition in the market, fluctuations in prices of raw materials, supplies for production, 

exchange rates, interest rates, etc. The company must make efforts to overcome by the following 

solutions: 

- Về sản lượng sản xuất giao hàng bia Sài Gòn: Phấn đấu đạt 100 % kế hoạch được giao. 

Production output of Saigon beer: Striving to achieve 100% of the assigned plan. 

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm và năng lực điều hành bộ máy quản lý, bố trí lao động phù 

hợp theo hướng tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công việc. Thường xuyên đào tạo 

kiến thức, kỹ năng cho người lao động, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ kỷ luật lao động, 

quy trình sản xuất. 

Further improvement of the responsibility and capacity of the management; arrange 

appropriate labor in the direction of increasing labor productivity, increasing work 

efficiency. Regularly training to improve knowledge and skills for employees, raising 

awareness of self-discipline in compliance with labor discipline and production process. 

- Xiết chặt công tác quản lý chất lượng, quản lý định mức và tiết giảm định mức, chi phí ở 

các khâu sản xuất, đảm bảo 100 % các lô sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng. Duy trì thường 

xuyên chế độ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo đúng lịch xích; đảm bảo dây 

chuyền thiết bị hoạt động liên tục, phấn đấu giảm 3 % thời gian ngừng máy cho việc khắc 

phục sự cố đột xuất. 

Tighten the quality management; manage norms and reduction of norms and costs in 

production phases, ensuring 100% of products lots meet the quality requirements. 

Maintain regular maintenance of machinery and equipment in accordance with the 

schedule; ensuring equipment lines to operate continuously, striving to reduce 3% of the 

stopping time for the unexpected incidents of the machinery. 
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- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong 

sản xuất. Áp dụng và duy trì có hiệu quả các biện pháp tiết giảm năng lượng trong mọi 

hoạt động.  

Saving, combating wastefulness, promoting technical innovations and rationalizing 

production. Apply and maintain effective measures to reduce energy in all activities. 

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, 

ISO 22000, ISO 14001, ISO 17025, ISO 50001, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn 

cho đội ngũ quản lý kỹ thuật. Cập nhật và áp dụng quy chế quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn của Tổng công ty. 

Develop and strictly implement the quality management system according to ISO 9001, 

ISO 22000, ISO 14001, ISO 17025, ISO 50001, improve professional capacity for 

technical management team. Update and apply the quality management regulations of the 

Corporation. 

- Duy trì nghiêm kỷ luật lao động, chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng kỹ 

năng về chuyên môn nghiệp vụ; đặc biệt nâng cao năng lực thực tiễn của cán bộ quản lý, 

cán bộ kỹ thuật. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nề nếp sinh hoạt, làm việc văn minh lịch 

sự.  

Strictly maintaining labor discipline, focusing on training human resources, fostering 

professional skills; especially improving the practical capacity of managers and 

technicians. Building corporate culture, code of conducts, better working environment. 

- Cải thiện chế độ, điều kiện làm việc; ổn định thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt 

công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ và giữ gìn môi trường sản xuất 

công nghiệp. Công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa cần được quan tâm và duy trì thường 

xuyên. 

Improving working environment and conditions; stable income for employees. Well 

perform labor protection, fire and explosion prevention, protect and preserve industrial 

production environment. Social works, supports for the heroic families that need to be paid 

attention and maintained regularly. 

- Tăng cường sự phối hợp đồng bộ và có hiệu quả với các Phòng, Ban của Tổng Công ty, hệ 

thống thương mại, vận tải trong công tác xây dựng, hỗ trợ thị trường khu vực; giao nhận 

hàng hóa theo kế hoạch điều phối của Tổng Công ty. Phối hợp tốt với các nhà máy trong 

hệ thống của Bia Sài Gòn khu vực thông qua Quy chế phối hợp nhằm học tập, trao đổi 

kinh nghiệm, phối hợp mua sắm phụ tùng, vật tư, nâng cao hiệu quả quản trị và kinh tế cho 

Công ty. 

Strengthening the synchronous and effective coordination with the divisions and 

departments of the Corporation, the trading system, transport in construction works, 

supporting the regional markets; delivery of goods according to the coordination plan of 

the Corporation. Coordinate well with factories in regional Sai Gon Beer system to adopt 

a coordinated Regulation to study, exchange experiences, coordinate procurement of spare 

parts and materials, improve management and economic efficiency for Company. 

- Triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư theo đúng quy định và kế hoạch đã được phê 

duyệt. 

Implementing investment items in accordance with approved regulations and plans. 

- Duy trì tốt mối quan hệ với các Phòng Ban của Tổng Công ty, Công ty TNHH 1TV và các 

đơn vị thành viên, các Sở ban ngành Tp.Cần Thơ để hỗ trợ hoạt động SX-KD của Công ty. 

Tổ chức, tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, Công đoàn hoạt động. Phấn đấu điều hành tập 
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thể người lao động trong công ty đoàn kết, nhất trí, hoàn thành kế hoạch SX-KD và đầu tư 

2019, xây dựng Công ty ngày một lớn mạnh về mọi mặt. 

Maintain good relationships with departments of the Corporation, One Member Limited 

Company and member units, departments of Can Tho City to support for the business 

activities of the Company. Organizing and facilitating Party and Trade Union 

organizations to operate. Striving to have a united collective of employees in the company, 

agreement, completion of the production and business plan and investment in 2019, the 

company to grow stronger in every aspect. 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD 2019, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể 

người lao động, Công ty mong muốn tiếp tục được sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo và các Ban 

của Tổng Công ty, hỗ trợ của Công ty TNHH 1TV TM Bia Sài Gòn, các công ty thương mại khu 

vực, các đơn vị vận tải để chúng tôi hoàn thành tốt kế hoạch 2019.  

In the process of implementing the business plan for 2019, together with the efforts of the 

collective, employees, the Company wishes to continue to receive the support of the Leaders and 

departments of the Corporation, support of Saigon Beer One Member Company Limited, 

regional trading companies, transport units that will help us for to complete the 2019 plan. 

 

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 

Xin chúc Quý vị Đại biểu, Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc Đại 

hội thành công tốt đẹp! 

Above is the report of business results, investment in 2018 and the plan of 2019. I wish you 

our respectful Attendants, Shareholders health, happiness, wellbeing, prosperity. Wishing a 

successful General Meeting of Shareholders! 

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 GENERAL DIRECTOR  

 

 

(Đã ký) 

(signed) 

 

TRẦN XUÂN TỘ 

TRAN XUAN TO 

 

                               

 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN – TÂY ĐÔ 
 

SAIGON –TAY DO BEER AND BEVERAGE JOINT STOCK COMPANY 
Địa chỉ: Lô 22, KCN Trà Nóc 1, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ 

Address: Lot 22,  Tra Noc 1 Industrial Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City 

Điệnthoại (Telephone):  02923.842538       Fax: 02923.842310        

Website: http://www.biasaigontaydo.com.vn 

 

1 

 

Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2019 

Can Tho, February 18, 2019 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

REPORT ON THE PERFORMANCE OF THE  

BOARD OF DIRECTORS 

 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 

Respectfully addressed to: General Meeting of Shareholders 

Trước tiên, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bia - Nước Giải Khát Sài 

Gòn - Tây Đô trân trọng chào mừng các quý cổ đông, quý vị đại biểu đã về dự Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý cổ đông, quý đại biểu và 

toàn thể người lao động đã cùng đồng hành, tin tưởng và tạo điều kiện cho HĐQT chúng tôi 

hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019 các nội dung như sau: 

First of all, on behalf of the Board of Directors of Saigon –Tay Do Beer - Beverage Joint 

Stock Company to welcome all shareholders and attendants to the Annual General Meeting of 

Shareholders in 2019. I would like to express my deep gratitude to our shareholders, attendants 

and all employees for accompanying, trusting and creating conditions for our Board of 

Directors to fulfill our tasks, I would like to report to Annual General Meeting of Shareholders 

2019 of the following contents: 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 

2018: 

BUSINESS ACTIVITIES AND PERFORMANCE OF THE COMPANY IN 2018: 

http://www.biasaigontaydo.com.vn/
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Công ty cổ phần Bia – Nước Giải Khát Sài Gòn – Tây Đô được thành lập từ tháng 9 năm 

2006. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 của Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2017-2022) và là đại hội đồng cổ 

đông thường niên lần thứ 3 của nhiệm kỳ. 

Saigon – Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company was founded in 2006. This is the 

third term of the BOD (2017-2022) and also the third Annual General Meeting of Shareholders 

of the BOD’s term. 

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách quan trọng đến chiến lược phát triển 

công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tổ chức giám sát hoạt động 

quản lý của Ban Giám đốc, quyết định đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng các yêu 

cầu kỹ thuật, môi trường và chất lượng sản phẩm của Tổng công ty, hòa nhập cùng với tốc độ 

phát triển của ngành. 

In 2018, the Board of Directors has made important decisions to the company development 

strategy, implemented the Resolution of the General Meeting of Shareholders, and conduct the 

supervision to the management activities of the Board of Directors, decided to invest in modern 

equipment technology to meet the technical, environmental and product quality requirements of 

the Corporation, integrate with the industry’s development.  

Với sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Hội đồng quản trị, cùng sự nỗ lực của Ban điều 

hành, tập thể người lao động, công ty đã đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ 

đông 2018 đề ra, cụ thể như sau: 

With the timely and proper direction of the Board of Directors, with the efforts of the 

Executive Board, the collective of employees, the company has achieved the targets set by the 

General Meeting of Shareholders 2018, details are as follows: 
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STT 

Sr. 

CHỈ TIÊU 

CRITERIA 

ĐVT 

UNIT 

KẾ HOẠCH 

PLAN 

 2018 

THỰC HIỆN 

PERFORMANCE 

 2018 

TỈ LỆ TH 

2018/KH 

PER. /PLAN 

 2018 (%) 

1 
Sản lượng sản xuất bia 

Beer production 

Lít 

Liter 
61.428.000 54.126.629 88,11 

2 
Sản lượng tiêu thụ bia 

Beer consumption 

Lít 

Liter 
61.428.000 53.870.253 87,70 

3 

Sản lượng tiêu thụ Nước 

uống đóng chai 

Consumption of bottled 

water 

 3.500.380 3.993.811 114,10 

4 
Doanh thu thuần 

Net revenue 

Đồng 

Dong 
474.889.577.000 459.038.963.381 96,66 

5 
Lợi nhuận trước thuế 

Profit before tax 

Đồng 

Dong 
41.259.390.000 47.017.800.676 113,96 

6 
Lợi nhuận sau thuế 

Profit after tax 

Đồng 

Dong 
33.883.416.000 39.964.819.753 117,95 

7 
Cổ tức (bằng tiền) 

Dividends (in cash) 
% 15 15 100,00 

Sản lượng tiêu thụ bia năm 2018: đạt 53,8 triệu lít, chỉ đạt 87,7% kế hoạch là do các chi 

nhánh công ty thương mại và các đơn vị vận tải không nhận đủ hàng theo thông báo lệnh, theo 

kế hoạch; việc sản xuất phải đảm bảo theo quy định SOP của Tổng công ty (bia thành phẩm tồn 

kho không quá 1,5 tuần). Nếu hàng tồn kho nhiều, Tổng công ty sẽ ngưng cung cấp nguyên vật 

liệu nên nhà máy phải ngưng sản xuất. Bên cạnh đó, cơ cấu sản phẩm được giao để sản xuất đầu 

năm không phù hợp với công suất dây chuyền (dây chuyền chiết chai chạy tối đa 30 triệu lít/năm 

lại giao kế hoạch 39,5 triệu lít/năm). 

Beer consumption volume in 2018: reached 53.8 million liters, only reached 87.7% of the 

plan because the branches of commercial companies and transport units did not receive enough 

goods according to the orders, according to the plan ; The production must comply with the SOP 

of the Corporation (finished beer not allowed more than 1.5 weeks of inventory). If the inventory 
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is high, the Corporation will stop supplying materials, so the factory must stop producing. In 

addition, the structure of products delivered for production at the beginning of the year is not 

suitable for the line capacity (bottle extraction line runs at maximum of 30 million liters / year 

and assigns plan of 39.5 million liters / year). 

Tuy sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ không đạt kế hoạch nhưng tổng lợi nhuận sau 

thuế đạt 39,96 tỷ đồng, đạt 117,95% so với kế hoạch. Đây cũng là con số ấn tượng mà Ban điều 

hành công ty đã nổ lực đạt được. 

Although production output and consumption output did not meet the plan, the total after-tax 

profit reached VND 39.96 billion, reaching 117.95% of the plan. This is also an impressive 

number that the Board of Management has endeavored to achieve. 

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018: 

REMUNERATION, OPERATION EXPENSES AND OTHER BENEFITS OF THE 

BOARD OF DIRECTORS IN 2018: 

STT 

Sr. 

Họ và tên 

Full name 

Chức danh 

Position 

Thù lao 

Remuneration 

Lương 

Salary 

Thưởng 

Bonus 

1 
Lê Hồng Xanh 

Le Hong Xanh 

Chủ tịch 

Chairman 
180.000.000 - 150.000.000 

2 
Nguyễn Bích Đạt 

Nguyen Bich Dat 

Ủy viên 

Commissioner 
120.000.000 - 100.000.000 

3 
Văn Thanh Liêm 

Van Thanh Liem 

Ủy viên 

Commissioner 
120.000.000 - 100.000.000 

4 

Nguyễn Thị Hoàng 

Lan 

Nguyen Thi Hoang Lan 

Ủy viên 

Commissioner 
120.000.000 - 100.000.000 
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III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

SUMMARY OF MEETINGS AND RESOLUTIONS, DECISION OF THE BOARD 

OF DIRECTORS: 

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị tổ chức họp chính thức 8 phiên, có 2 lần lấy ý kiến 

Hội đồng quản trị bằng văn bản và 12 nghị quyết nhằm đưa ra các chủ trương, chỉ đạo kịp 

thời các hoạt động, sản xuất, kinh doanh của công ty.  

In 2018, the Board of Directors held official meeting of 8 sessions, with 2 times of 

collecting written opinions of the Board of Directors and 12 resolutions for the guidelines 

and timely directing activities and production, business of the company. 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời đại diện Ban kiểm soát, thực hiện đúng 

quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, đã thông qua các nội dung chính như 

sau: 

In these meetings, Board of Directors had invited representatives of the Board of 

Supervision to comply with the provisions of the Enterprise Law and the Company’s Charter, 

and approved the following main contents: 

  

5 
Trần Lê Hoa 

Tran Le Hoa 

Ủy viên (bắt đầu từ 

tháng 6/2018) 

Commissioner (started 

from June 2018) 

70.000.000 - 100.000.000 

6 
Nguyễn Việt Tuấn 

Nguyen Viet Tuan 

Ủy viên (kết thúc vào 

tháng 5/2018) 

Commissioner (ended 

from May 2018) 

50.000.000 - - 

Tổng cộng  

Total 
660.000.000  550.000.000 
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STT 

Sr. 

BIÊN BẢN 

Documents 

NGÀY 

Date 

NỘI DUNG 

Contents 

1 

BB kiểm phiếu 

01/2018/BB/HĐQT 

Vote counting 

report 

01/2018/BB/HĐQT 

12/02/2018 

Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 (15%) 

Payment of the second dividend payment 2017 

(15%) 

2 

BB họp HĐQT 

02/2018/BB/HĐQT 

Meeting minutes of 

the Board of 

Directors 

02/2018/BB/HĐQT 

23/03/2018 

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 

2017, 2 tháng đầu năm 2018 và các kế hoạch tổ 

chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 

   Approved the 2017 business results report, the 

first 2 months of 2018 and the plans for organizing 

the 2018 Annual General Meeting of Shareholders. 

2. Trình ĐHĐCĐ chi cổ tức năm 2017 là 35%. 

   Proposed to the General Meeting of Shareholders 

a dividend of 2017 of 35%. 

3. TGĐ đề xuất tăng mức trích lập các quỹ: khen 

thưởng phúc lợi; khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH; 

an sinh xã hội. 

The General Director proposed to increase the 

amount of contingency funds: bonus and welfare; 

bonus for BOD, Board of Supervision, BOM; Social 

Security. 

4. Tiếp tục thực hiện đăng ký giao dịch chứng 

khoán trên sàn Upcom theo đúng quy định. 

Continued to register securities transactions on 

Upcom stock exchange in accordance with 

regulations. 

5. Công ty ký lại hợp đồng xác định thời hạn 36 

tháng, từ 01/5/2018 - 30/4/2021) sau khi ông Trần 

Xuân Tộ về hưu theo chế độ. 
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STT 

Sr. 

BIÊN BẢN 

Documents 

NGÀY 

Date 

NỘI DUNG 

Contents 

The company re-signed the contract for a period of 

36 months, from May 1, 2018 - April 30, 2021) after 

Tran Xuan To retired as superannuate. 

6. Quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2018: vào lúc 8 giờ, ngày 18/4/2018; 

khách sạn Grand, số 8 Đồng Khởi, Q. 1, TP. HCM 

Decided the time for organizing the 2018 Annual 

General Meeting of Shareholders: at 8:00, on April 

18, 2018; at Grand Hotel, No. 8 Dong Khoi Street, 

District 1, Ho Chi Minh City. 

3 

BB họp HĐQT 

03/2018/BB/HĐQT 

Meeting minutes of 

the Board of 

Directors 

03/2018/BB/HĐQT 

07/04/2018 

Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 

2018 (dự kiến trong tháng 5/2018) 

Changed the date of holding the Annual General 

Meeting of Shareholders in 2018 (expected in May 

2018) 

4 

BB họp HĐQT 

04/2018/BB/HĐQT 

Meeting minutes of 

the Board of 

Director 

04/2018/BB/HĐQT 

10/05/2018 

Quyết định thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2018 (vào lúc 8 giờ, ngày 

22/5/2018, khách sạn Grand) 

Decided the time and place of holding the Annual 

General Meeting of Shareholders in 2018 (at 8:00, 

May 22, 2018, Grand Hotel) 

5 

BB kiểm phiếu 

05/2018/BB/HĐQT 

Vote counting 

report 

05/2018/BB/HĐQT 

18/07/2018 

Thông qua việc tạm hoãn đăng ký giao dịch chứng 

khoán trên sàn Upcom và đăng ký lưu ký chứng 

khoán 

Agreement on the suspension of securities trading 

registration on Upcom stock exchange and 

securities depository registration 
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STT 

Sr. 

BIÊN BẢN 

Documents 

NGÀY 

Date 

NỘI DUNG 

Contents 

6 

BB họp HĐQT 

06/2018/BB/HĐQT 

Meeting minutes of 

the Board of 

Directors 

06/2018/BB/HĐQT 

30/07/2018 

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt 

động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018. 

Approved the report on business results of the 

first 6 months of 2018 and plan of production and 

business activities in the last 6 months of 2018. 

2. Thống nhất đầu tư hệ thống điều khiển chiết lon 

mới của KHS với tổng chi phí là 42.354 Euro.  

Agreement on the investment in new can 

extraction system of KHS with a total investment of 

42,354 Euro. 

7 

BB họp HĐQT 

07/2018/BB/HĐQT 

Meeting minutes of 

the Board of 

Directors 

07/2018/BB/HĐQT 

20/08/2018 

Thông qua việc vay 50 tỷ tại NH TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - CN Cần Thơ 

Agreement on the loan of VND 50 billion at Joint 

Stock Commercial Bank for Investment and 

Development of Vietnam - Can Tho Branch 

 

8 

BB họp HĐQT 

08/2018/BB/HĐQT 

Meeting minutes of 

the Board of 

Directors 

08/2018/BB/HĐQT 

27/08/2018 

Thông qua việc vay 50 tỷ tại NH TMCP Quốc tế 

VN - CN Cần Thơ 

Agreement on the loan of 50 billion loan at Vietnam 

International Bank - Can Tho Branch 

 

9 

BB họp HĐQT 

09/2018/BB/HĐQT 

Meeting minutes of 

the Board of 

Directors 

09/2018/BB/HĐQT 

01/11/2018 

Thông qua việc vay 100 tỷ tại NH TMCP Công 

Thương VN - CN Cần Thơ 

Agreement on the loan of 100 billion loan at 

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry 

and Trade - Can Tho Branch 
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STT 

Sr. 

BIÊN BẢN 

Documents 

NGÀY 

Date 

NỘI DUNG 

Contents 

10 

BB họp HĐQT 

10/2018/BB/HĐQT 

Meeting minutes of 

the Board of 

Directors 

10/2018/BB/HĐQT 

26/11/2018 

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018. 

Approval of the report on business results of the 

first 10 months of 2018. 

2. Thảo luận về chủ trương giảm lao động, tiết kiệm 

chi phí. 

Discuss the policy of reducing labor, saving costs. 

3. Quyết định đầu tư theo yêu cầu của Tổng công ty 

với các danh mục sau: 

Investment decision at the request of the orporation 

with the following lists: 

+ Đầu tư mới hệ van lấy mẫu vi sinh Aseptic. 

New investment of Aseptic microbial sampling 

valve system. 

+ Mua mới 05 bộ con lăn cán nắp F506 để sử dụng 

lon, nắp mỏng. 

Buying 05 rollers F506 for can, thin cap. 

+ Mua thiết bị phủ bóng chai bia. 

Buying equipment for polishing the outside of the 

beer bottles. 

4. Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức: 7% (tính trên 

mệnh giá); Mệnh giá: 10.000đ/cp 

Approving the payment of dividends: 7% 

(calculated on par value); Face value: VND 10,000 

/ share 

5. Thống nhất kế hoạch chi cổ tức năm 2018: 15% 

Agreement on dividend payment plan for 2018: 

15% 

6. Ứng tiền thưởng cho thành viên HĐQT 
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STT 

Sr. 

BIÊN BẢN 

Documents 

NGÀY 

Date 

NỘI DUNG 

Contents 

Bonus for members of the Board of Directors 

 

STT 

Sr. 

NGHỊ QUYẾT 

RESOLUTION 

NGÀY 

DATE 

NỘI DUNG 

CONTENTS 

1 01/NQ/HĐQT/2018 12/02/2018 

Quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 

(15%). 

Agreement on the payment of the second dividend 

of 2017 (15%). 

2 02/NQ/HĐQT/2018 23/03/2018 

Quyết định thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2018 

Approval of the organization of the 2018 Annual 

General Meeting of Shareholders 

3 02a/NQ/HĐQT/2018 23/03/2018 

Quyết định tiếp tục ký hợp đồng lao động với ông 

Trần Xuân Tộ - Tổng Giám đốc sau khi có quyết 

định nghỉ hưu. 

The decision to continue signing working contract 

with Mr. Tran Xuan To - General Director after 

deciding to retire. 

4 02b/NQ/HĐQT/2018 23/03/2018 

Quyết định đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ 

thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết 

(hệ thống giao dịch Upcom). 
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STT 

Sr. 

NGHỊ QUYẾT 

RESOLUTION 

NGÀY 

DATE 

NỘI DUNG 

CONTENTS 

Decision on securities trading registration on the 

trading system for unlisted securities (Upcom 

trading system). 

5 03/NQ/HĐQT/2018 07/04/2018 

Quyết định thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2018 . 

Decision on the changing of the date of organizing 

the Annual General Meeting of Shareholders 

2018. 

6 04/NQ/HĐQT/2018 10/05/2018 

Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2018 (8 giờ ngày 22/5/2018, 

khách sạn Grand) 

Decision on the time and place to hold the 2018 

Annual General Meeting of Shareholders (8 hours 

on May 22, 2018, Grand Hotel) 

7 05/NQ/HĐQT/2018 18/07/2018 

Quyết định tạm hoãn đăng ký giao dịch chứng 

khoán trên sàn Upcom và đăng ký lưu ký chứng 

khoán 

The decision to suspend securities trading 

registration on Upcom and securities depository 

registration 

8 06/NQ/HĐQT/2018 30/07/2018 

Quyết định đầu tư hệ thống điều khiển chiết lon 

mới của KHS với tổng chi phí là 42.354 Euro 

Decided to invest in new can extraction system of 

KHS with a total cost of 42,354 Euro 

9 07/QĐ/HĐQT/2018 01/09/2018 

Quyết định bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, từ ngày 

01/9/2018 đến ngày 30/4/2021. 

Decision on the re-appointment of the General 

Director, from September 1, 2018 to April 30, 

2021. 
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STT 

Sr. 

NGHỊ QUYẾT 

RESOLUTION 

NGÀY 

DATE 

NỘI DUNG 

CONTENTS 

10 08/NQ/HĐQT/2018 01/11/2018 

Quyết định vay vốn 100 tỷ tại NH TMCP Công 

Thương VN - CN Cần Thơ. 

Decision on the borrowing 100 billion at Vietnam 

Joint Stock Commercial Bank for Industry and 

Trade - Can Tho Branch. 

11 09/NQ/HĐQT/2018 26/11/2018 

Quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 

(7%). 

Decision on payment of the first dividend of 2018 

(7%). 

12 10/NQ/HĐQT/2018 26/11/2018 

Quyết định đầu tư: 

Investment decision: 

+ Đầu tư mới hệ van lấy mẫu vi sinh Aseptic. 

New investment of Aseptic microbial sampling 

valve system. 

+ Mua mới 5 bộ con lăn cán nắp F506 để sử dụng 

lon, nắp mỏng. 

Buying 05 rollers F506 for can, thin cap. 

+ Mua thiết bị phủ bóng chai bia. 

Buying equipment for polishing the outside of 

the beer bottles. 

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC 

SUPERVISION RESULTS OF THE GENERAL DIRECTOR 

1. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

Evaluation of the activities of the Company 

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp, bên cạnh việc 

thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử 

và điện thoại nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các chủ 

trương, chỉ đạo kịp thời các hoạt động, sản xuất, kinh doanh của công ty. Giám sát hoạt động sản 
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xuất kinh doanh của Ban Giám đốc đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ công ty và quy định của 

pháp luật.  

In 2018, the Board of Directors regularly organized meetings, in addition to discussing 

and exchanging at meetings, the Board of Directors also regularly exchanged via email and 

phone to implement Resolution of the General Meeting of Shareholders, giving guidelines and 

directing the activities, production and business of the company. Supervising production and 

business activities of the Board of Directors to ensure compliance with the Company’s Charter 

and the law. 

Hiện nay, công ty đang xin gia hạn thời gian thực hiện việc đăng ký giao dịch chứng khoán 

trên sàn Upcom vì Hội đồng quản trị nhận thấy thời điểm này nếu đăng ký giao dịch trên sàn 

Upcom, sẽ chưa mang lại hiệu quả tốt nhất cho cổ đông. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn 

thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông. 

Currently, the company is asking to extend the time for registering securities trading on 

the Upcom stock exchange because the Board of Directors recognizes that this time if registering 

for trading on Upcom, it will not bring the best results for shareholders. Therefore, the Board of 

Directors will select the appropriate time to register the transaction in accordance with the 

provisions of law and the Resolution of the General Meeting of Shareholders. 

Công ty luôn luôn quan tâm, nâng cao vị thế của sản phẩm trên thị trường. Ngoài sản phẩm 

chủ lực là bia, sản phẩm nước tinh khiết cũng được người tiêu dùng ngày càng tín nhiệm đặc biệt 

là khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Tây. 

The company always cares and enhances the position of products in the market. In 

addition to the main product is beer, pure water products are also increasingly trusted by 

consumers, especially in Ho Chi Minh City and Western provinces. 

Về sản xuất: Hội đồng quản trị công ty đã chủ trương sản xuất phải tối đa công suất và 

năng lực hiện có của nhà máy. Sản phẩm đầu ra phải đạt chất lượng theo yêu cầu của Tổng công 

ty, thường xuyên rà soát và điều chỉnh định mức nguyên vật liệu phù hợp, tiết kiệm. 

About production: The company’s Board of Directors has advocated production to 

maximize the capacity and existing capacity of the factory. Output products must meet the 
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quality requirements of the Corporation, regularly review and adjust the norms of suitable and 

economical materials. 

Về công tác đầu tư: Hội đồng quản trị đã tiếp tục chỉ đạo, theo dõi sát sao công tác đầu tư  

nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty và tình hình thực tế của doanh nghiệp. 

Regarding investment: The Board of Directors has continued to direct and closely monitor 

investment activities to meet the requirements of the Corporation and the actual situation of 

company. 

Về tài chính: Hội đồng quản trị công ty đã chủ trương, triển khai sử dụng dòng tiền hợp lý, 

thu hồi công nợ kịp thời và thường xuyên đàm phán với ngân hàng về việc cấp hạn mức tín 

dụng, lãi suất nhằm đảm bảo kịp thời nguồn vốn khi có nhu cầu sử dụng.  

Finance: The Board of Directors of the Company has advocated and deployed the use of 

reasonable cash flow, promptly debt collection and negotiated with the bank on granting credit 

limits and interest rates to ensure timely funding when needed. 

Về công tác tổ chức: trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành, chỉnh sửa hoàn thiện các 

quy chế, quy định của công ty,... tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng áp dụng một cách linh 

hoạt, nâng cao hiệu quả công tác. 

Organization: Throughout the year, the Board of Directors has issued and revised the 

company’s code of conducts and regulations, etc. enabling the functional units to apply flexibly, 

improve work efficiency. 

Về công tác nhân sự, tiền lương: Hội đồng quản trị chủ trương đào tạo nguồn nhân lực đảm 

bảo xu thế phát triển của ngành, nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác quản lý, điều hành 

và thực hiện tốt công việc trong hoạt động sản xuất. Đảm bảo thu nhập và các điều kiện, phúc lợi 

khác cho người lao động. 

Human resources and salary: The Board of Directors focused on the training of human 

resources to ensure the development trend of the industry, improve the professional level in the 

management and administration and well perform the work in production activities. Ensure 

income and other conditions and benefits for employees. 

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty cũng luôn quan tâm 

làm tốt các hoạt động công tác xã hội, từ thiện, chung tay cùng cộng đồng xây dựng xã hội trên 
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nền tảng đạo đức và kinh tế. Đảm bảo môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần phát 

triển bền vững. 

Along with the implementation of the business and production tasks, the company is always 

interested in doing well social and charity activities, joining hands with the community to build 

society on the basis of morality and economy. Ensure the environment, green development, clean 

and beautiful landscape, contribute to sustainable development. 

2. Đánh giá các mặt hoạt động của Tổng Giám đốc 

Evaluation of the General Director’s performance 

Việc đánh giá, giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc Công ty đã được Hội đồng quản 

trị thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. 

The evaluation and supervision of activities of the General Director of the Company has 

been implemented by the Board of Directors in accordance with the Charter of the company. 

Trong năm 2018, Tổng Giám đốc công ty đã có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành các Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện việc sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty 

theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Tổng Giám đốc đã cố gắng thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ và những kế hoạch có hiệu quả, chủ trương mà Hội đồng quản trị và Đại 

hội đồng cổ đông giao phó.  

In 2018, the General Director of the company showed great efforts to complete the 

Resolutions of the Board of Directors, organized the production, business and investment of the 

company in accordance with the law and company rules. The General Director has tried to 

perform well the functions, tasks and effective plans and policies assigned by the Board of 

Directors and the General Meeting of Shareholders. 

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC: 

SUPERVISION RESULTS OF THE OTHER EXECUTIVES: 

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động 

của Tổng Giám đốc và Người điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai 

các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2018. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã bám sát 

và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty. Tuy các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, tiêu thụ 

chưa đạt so với kế hoạch do các yếu tố khách quan nhưng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã 
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bảo đảm duy trì hệ thống kiểm soát một cách chặt chẽ và phù hợp. 

Based on the Charter of the Company, the Board of Directors has conducted the inspection 

and supervision of the operations of the General Director and the Executive in the management 

of production and business and implementation of resolutions of the General Meeting of 

Shareholders and the Board of Directors in 2018. The General Director and the Executive Board 

have closely followed and implemented the business plan of the company. Although the targets of 

production and consumption output have not reached the plan due to objective factors, the 

General Director and the Executive Board have ensured the strict and appropriate system. 

VI. CÁC KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2019: 

PLANS IN 2019: 

Năm 2019, dự đoán là sẽ có nhiều biến động đối với nền kinh tế. Các ngành, nghề sẽ gia 

tăng áp lực cạnh tranh đối với các đối thủ trong và ngoài nước từ chính sách tự do thương mại 

của Chính phủ, đặc biệt là đối với ngành thực phẩm, đồ uống. Cùng với đó, là dự thảo Luật 

phòng, chống tác hại của rượu, bia đang được Quốc hội xem xét; các nhà máy bia liên tục được 

xây dựng và nâng công suất là những trở ngại trước mắt. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt 

được và khắc phục những tồn tại của năm 2018, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch năm 2019 

với các chỉ tiêu như sau: 

In 2019, it is expected that there will be many changes for the economy. Industries will 

increase competitive pressure on domestic and foreign rivals from the Government’s free trade 

policy, especially for the food and beverage industry. Along with that, the draft Law on alcohol 

and beer prevention and control is being considered by the National Assembly; Breweries are 

constantly being built and increasing capacity are the immediate challenges. In order to promote 

the achieved results and overcome the shortcomings of 2018, the Board of Directors has 

developed the 2019 plan with the following targets: 

 

http://www.biasaigontaydo.com.vn/


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN – TÂY ĐÔ 
 

SAIGON –TAY DO BEER AND BEVERAGE JOINT STOCK COMPANY 
Địa chỉ: Lô 22, KCN Trà Nóc 1, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ 

Address: Lot 22,  Tra Noc 1 Industrial Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City 

Điệnthoại (Telephone):  02923.842538       Fax: 02923.842310        

Website: http://www.biasaigontaydo.com.vn 

 

17 

STT 

Sr. 

CHỈ TIÊU 

CRITERIA 

ĐVT 

Unit 

THỰC HIỆN  

PERFORMANCE 

2018 

KẾ HOẠCH  

PLAN  

2019 

TỈ LỆ KH 

2019/TH 

2018 

Plan 2019 

/Per. 2018 

 (%) 

1 

Sản lượng sản xuất bia 

Sài Gòn 

Production of Saigon 

beer 

Lít 

Liter 
54.126.629 60.101.908 111,04 

2 

Sản lượng tiêu thụ bia 

Sài Gòn 

Sales of Saigon beer 

Lít 

Liter 
53.870.253 60.101.908 111,57 

3 

Sản lượng tiêu thụ Nước 

uống đóng chai 

Sales volume bottled 

water 

Lít 

Liter 
3.993.811 5.001.820        125,24 

4 
Doanh thu thuần 

Net revenue 

Đồng 

Dong 
459.038.963.381 538.783.577.541 117,37 

5 
Lợi nhuận trước thuế 

Profit before tax 

Đồng 

Dong 
47.017.800.676 45.116.621.043 95,96 

6 
Lợi nhuận sau thuế 

Profit after tax 

Đồng 

Dong 
39.964.819.753 36.093.296.835 90,31 

 

7 

Cổ tức (bằng tiền) 

Dividends (in cash) 
% 15 15 100,00 

 

Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom 

theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

giao dịch cho các cổ đông đã đầu tư tại công ty. 

In addition, the company will continue to register securities transactions on the Upcom 

stock exchange in accordance with the law on securities and to facilitate the transactions for 

shareholders who have invested in the company. 
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Để đạt được các chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị lập ra kế hoạch thực hiện quản lý, 

điều hành, giám sát các nội dung sau: 

In order to achieve the above criteria, the Board of Directors sets up a plan to manage, 

administer and supervise the following contents: 

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát hoạt động quản lý của Tổng Giám Đốc và Ban điều hành 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã 

đặt ra trong năm 2019. 

Continue to direct and supervise the management activities of the General Director 

and the Executive Board to improve business efficiency and fulfill the business and production 

targets set in 2019. 

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động của các phòng, xưởng nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Rà soát toàn diện và hoàn thiện hệ thống văn bản quy chế, các 

quy trình và quy định nội bộ, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt 

động thực tế của công ty. 

 Perfecting the organizational structure, promoting operational efficiency of rooms and 

workshops to improve production and business efficiency. Comprehensively review and complete 

the system of legal documents, internal processes and regulations, in accordance with the 

provisions of the current law and the actual operation situation of the company 

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện nghiêm 

túc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 17025, 

ISO 50001. 

 Continue to complete the information technology system, continue to strictly implement 

the quality management system according to ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 17025 and 

ISO 50001. 

-  Đảm bảo chế độ tiền lương và phúc lợi tốt, xây dựng phát triển nguồn nhân lực,...tạo 

môi trường làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp.  

 Ensuring good salary and welfare, building human resource development, etc. 

creating an effective and professional working environment. 
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- Kiểm soát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí đầu vào, chỉ đạo tiết kiệm trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo sản phẩm đầu ra đúng chất lượng, yêu cầu của Tổng 

công ty. 

 Strictly control technical and economic norms, input costs, and direct savings in 

production and business activities. Ensure the output products are of the right quality and meet 

the requirements of the Corporation. 

- Chỉ đạo tổ chức, lập kế hoạch và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị phù 

hợp đảm bảo dây chuyền thiết bị hoạt động liên tục. 

 Directing the organization, planning and implementation of maintenance of appropriate 

machinery and equipment to ensure continuous operation of equipment lines. 

- Giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê 

duyệt trên tinh thần phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả. 

 Supervise the organization of implementing investment plans approved by the General 

Meeting of Shareholders in the spirit of suitability, saving and efficiency. 

- Chỉ đạo tiếp tục duy trì và chủ động phối hợp với các Phòng Ban của Tổng Công ty, 

Công ty TNHH 1TV và các đơn vị thành viên, các Sở ban ngành Tp.Cần Thơ để tạo điều kiện tốt 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Directing to continue maintaining and proactively coordinating with departments of the 

Corporation, One Member Limited Company and member units, departments of Can Tho City to 

create good conditions in production, business activities of the Company. 

- Tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông, xây dựng chiến lược marketing và truyền 

thông hiệu quả, phát huy thế mạnh văn hóa gia đình Bia Sài Gòn, nâng tầm vị thế, hình ảnh và 

thương hiệu của các sản phẩm bia, nước tinh khiết trong ngành và cộng đồng. Đặc biệt là các 

tỉnh Miền Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. 

 Continue to strengthen communication activities, build effective marketing and 

communication strategies, promote the strengths of Saigon Beer family culture, enhance the 

position, image and brand of beer and pure water products in industry and community. 

Especially in the provinces of the Southwest and Ho Chi Minh City. 

http://www.biasaigontaydo.com.vn/
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- Triển khai đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng nhằm quảng bá công 

ty. 

 Implementing social security, community support to promote the image of the company. 

Trên đây là một số nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 

năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019, xin báo cáo trước đại hội.  

Above are some of the contents of the company’s business performance in 2018 and the 

plan of 2019, that I would like to propose to you. 

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng 

và gắn bó cùng công ty trong thời gian qua, Hội đồng quản trị cũng xin gửi lời cảm ơn đến lãnh 

đạo Tổng công ty, các cơ quan hữu quan, các đối tác, doanh nghiệp, các ngân hàng đã tạo điều 

kiện cho sự thành công của công ty như ngày hôm nay.  

On behalf of the Board of Directors, I would like to sincerely thank our shareholders for 

trusting and standing side by sidewith the company in the past, and the Board of Directors would 

also like to thank the Leaders of the Corporation, Relevant agencies, Partners, Businesses, 

Banks has created favorable conditions for the success of the company like today.  

Cuối cùng, tập thể Hội đồng quản trị xin được gửi tới toàn thể Quý vị đại biểu, Quý 

quan khách, Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành 

công tốt đẹp.     

Finally, the entire Board of Directors would like to send to all the attendants, guests, 

shareholders good health, happiness and prosperity, wishing a great success of General 

Meeting of Shareholders. 

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS 

Nơi nhận: 

Recipients: 

- Như trên (As above); 

- HĐQT, BKS, TGĐ (Board of Directors, Board 

of Supervision, General Director) 

- Thư ký công ty (Company secretary); 

- Lưu (Archive). 

CHỦ TỊCH 

CHAIRMAN 

 

(đã ký) 

(signed) 

 

LÊ HỒNG XANH 

LE HONG XANH 

http://www.biasaigontaydo.com.vn/
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Ho Chi Minh City, February 19, 2019 

 

 

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG 

CÔNG TY CP BIA - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN – TÂY ĐÔ 

NĂM 2018 

REPORT ON PERFORMANCE SUPERVISION  

SAIGON –TAY DO BEER - BEVERAGE  

JOINT STOCK COMPANY 2018 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ 

tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia – Nước Giải Khát Sài Gòn - Tây Đô. 

Based on the functions and duties of the Board of Supervision (BOS) stipulated in 

the Charter of Organization and Operation of Saigon - Tay Do Beer - Beverage 

Joint Stock Company. 

- Căn cứ các quy định về chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán. 

Based on regulations on accounting method and accounting standards system. 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty CP Bia – NGK Sài Gòn Tây Đô 

đã được kiểm toán . 

Based on the 2018 audited financial statement of Saigon - Tay Do Beer - Beverage 

Joint Stock Company. 

- Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty  năm 2018. 

Based on the report on the production and business results of the Company in 2018. 

Ban Kiểm soát trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ( ĐHĐCĐ ) kết quả thẩm định báo cáo 

tài chính và đánh giá hoạt động của Công ty năm 2018 như sau: 

The Board of Supervision shall submit to the General Meeting of Shareholders 

(GMOS) the results of the evaluation of the financial statement and evaluation of 

the Company’s performance in 2018 as follows: 

I- THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018: 

VERIFICATION OF THE 2018 FINANCIAL STATEMENTS: 

Qua xem xét báo cáo tài chính năm 2018 và các hồ sơ có liên quan, Ban kiểm soát 

thống nhất với số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.Các số liệu 

tài chính này có thể được điều chỉnh theo quyết định quyết toán của cơ quan thuế.  
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Through review of the 2018 financial statements and related documents, the 

Supervisory Board agreed with the audited financial statements in 2018. These 

financial data can be adjusted according to the settlement decision of tax 

authorities.  

1). Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2018: 

 Assets and capital as of December 31, 2018: 

- Tổng tài sản 

Total assets: 
390.055.848.559 đồng(VND) 

+ Tài sản ngắn hạn 

   Short-term assets: 
150.946.705.429 đồng(VND) 

 Trong đó:  

               Tiền và các khoản tương đương tiền:      

               Cash and cash  equivalents:                      
10.666.557.885 đồng(VND) 

                Các khoản phải thu ngắn hạn:     

                Short-term receivables :                                       
38.410.779.852 đồng(VND) 

                Hàng tồn kho:        

                Inventory:                                                                            
43.025.099.819 đồng(VND) 

+  Tài sản dài hạn:  

     Long-term assets:  
   239.109.143.130 đồng(VND) 

- Tổng nguồn vốn:  

Total assets:  
390.055.848.559 đồng(VND) 

+ Nợ phải trả: 

   Liabilities:  
   91.589.940.967 đồng(VND) 

Trong đó: 

Of which: 
 

               Phải trả người bán:      

Payables to sellers:                              
15.765.489.584 đồng(VND) 

               Thuế và các khoản phải Nhà nước:     

Taxes and amounts payable to the State      
56.400.453.769 đồng(VND) 

+ Vốn chủ sở hữu: 

   Equity: 
298.465.907.592 đồng(VND) 

Vốn góp của chủ sở hữu:     

Capital contributed by the owner:                               
200.000.000.000 đồng(VND) 

Trong đó: 

Of which: 
 

               Quỹ đầu tư phát triển: 

Development fund:                                                            
41.451.256.847 đồng(VND) 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:     35.076.650.745 đồng(VND)   
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Undistributed after-tax profit:   

2). Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:  

Annual business results in 2018: 

CHỈ TIÊU

CRITERIA

ĐVT

Unit

KH 2018

PLAN 2018

TH 2018

PLAN 2018

TH/KH

Per./Plan

1 2 3 4 5=4/3
1. Sản lượng tiêu thụ bia

    Beer consumption 

volume

Lít

Liter 61.428.000              53.870.254              88%

 - Bia lon 333

   333 beer can

Lít

Liter 7.370.000                5.097.209                69%

 - Bia lon 333 XK

   Exported 333 beer can

Lít

Liter -                           23.760                     

 - Bia lon lager 

   Larger beer can

Lít

Liter 14.390.000              22.093.648              154%

 - Bia chai 355

   355 beer bottle

Lít

Liter 39.668.000              26.655.637              67%

2. Sản lượng tiêu thụ NGK - 

NTK

   Consumption of soft 

drinks, pure water

Lít

Liter 3.500.380                3.993.811                114%

  + NGK

     Soft drinks

Lít

Liter 45.936                     -

  + NTK

     Pure water

Lít

Liter 3.500.380                3.947.875                113%

3. Tổng doanh thu

    Total revenue

Đồng

Dong 925.783.872.000     880.348.276.789     95%

 - Doanh thu thuần

    Net revenue

Đồng

Dong 474.889.577.000     459.038.963.381     97%

4. Tổng chi phí

    Total costs

Đồng

Dong 884.524.482.000     833.755.023.461     94%

 - Giá vốn

   Cost of capital

Đồng

Dong 406.766.864.702     390.751.378.319     96%

 - Chi phí bán hàng

   Cost of sales

Đồng

Dong 5.936.958.294         4.935.012.851         83%

 - Chi phí quản lý

   Management costs

Đồng

Dong 19.931.013.121       21.059.952.923       106%

 - Chi phí tài chính

   Financial expenses

Đồng

Dong 4.196.057.780         2.156.277.896         51%

 - Thuế TTĐB

   Special consumption tax

Đồng

Dong 447.693.585.759     414.611.194.423     93%

 - Chi phí khác

   Other costs

Đồng

Dong 241.207.049            -

5. Thu nhập khác

    Other incomes

Đồng

Dong 424.547.348            

6. Lợi nhuận trước thuế

    Profit before tax

Đồng

Dong 41.259.390.000       47.017.800.676       114%

7. Lợi nhuận sau thuế

    Profit after tax

Đồng

Dong 33.883.416.000       39.964.819.753       118%

8. Tỷ suất LNST/DT thuần

    Net profit / revenue ratio % 7,14% 8,71% 122%

9. Tỷ suất LNST/VĐL

    Net profit / Return ratio % 16,94% 19,98% 118%

10. Cổ tức được chia

    Dividends payment % 15% 15%  
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3). Nhận xét, đánh giá: 

Evaluation, comment:     

-    Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 là 880,348 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch. 

Total revenue in 2018 was VND 880,348 billion, reaching 95% of the plan. 

-    Lợi nhuận  trước thuế là 47,017 tỷ đồng đạt 114 % kế hoạch.  

Profit before tax was VND 47,017 billion, reaching 114% of the plan. 

-    Lợi nhuận sau thuế là 39,965 tỷ đồng đạt 118 % kế hoạch. 

Profit after tax was VND 39,965 billion, reaching 118% of the plan. 

-   Kết quả tiêu thụ trong năm 2018: sản phẩm bia đạt 53,870 triệu lít bia chỉ đạt 88% 

kế hoạch, do Tổng Công ty không nhận hết số lượng hàng trên thông báo lệnh giao 

hàng đồng nghĩa làm giảm doanh thu , sản phẩm NGK – NTK đạt 3,994 triệu lít 

đạt 113% kế hoạch. 

Consumption results in 2018: beer products reached 53,870 million liters of beer 

only reached 88% of the plan, because the Corporation did not receive all the 

number of goods on the notice of delivery orders, which means reducing revenue 

and beverage and pure water reached 3,994 million liters, reaching 113% of the 

plan. 

-   Công ty đã chi tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 7%/mệnh 

giá.Mệnh giá cổ phần:10.000đ/CP  theo Nghị Quyết số 09/NQ/HĐQT/2018 ngày 

26 tháng 11 năm 2018  

The company has advanced the dividend of 2018 with the dividend advance rate of 

7%/par value. The par value of shares: VND 10,000 / share according to 

Resolution No. 09 / NQ / HĐQT / 2018 dated November 26, 2018 

-    Sổ sách chứng từ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đầy đủ 

Accounting documents were prepared, recorded and fully archived  

-   Số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Dịch vụ 

Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt ( AASCN ) báo cáo tài chính đã 

phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam 

hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

The financial statements of the Company have been audited by Nam Viet Auditing 

and Accounting Financial Consulting Services Co., Ltd (AASCN), the financial 

statements reflect truthfully, reasonably, in accordance with the standards. 

Current Vietnamese accounting method and related legal regulations. 

II- HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH: 
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OPERATIONAL ADMINISTRATION ACTIVITIES: 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Bia NGK Sài Gòn – Tây Đô tuân 

thủ đúng theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty.  

Business and production activities of Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock 

Company strictly comply with the provisions of law and Company’s Charter. 

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các 

Nghị quyết và quyết định mang tính định hướng cho việc thực hiện kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2018 của công ty. 

The Board of Directors has held periodic and extraordinary meetings, issued 

Resolutions and decisions to guide the implementation of the company’s 

production and business plans in 2018. 

- Nghị Quyết 02b/NQ/HĐQT/2018 ngày 23 tháng 03 năm 2018 của HĐQT thông 

qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán 

chưa niêm yết. 

Resolution 02b / NQ / HĐQT / 2018 dated March 23, 2018 of the Board of 

Directors through the registration of securities trading on the trading system for 

unlisted securities. 

- Nghị Quyết 05/NQ/HĐQT/2018 ngày 18 tháng 07 năm 2018 của HĐQT tạm hoãn 

đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom và tạm hoãn việc đăng ký Lưu ký 

chứng khoán. 

Resolution 05 / NQ / HĐQT / 2018 dated July 18, 2018 of the Board of Directors 

postponing the registration of securities trading on the Upcom floor and 

suspending the securities depository registration. 

- HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt 

động kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám Đốc điều hành công ty 

nhằm đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông.  

The Board of Directors has also timely instructed difficulties and difficulties in the 

business process to create favorable conditions for the Board of Directors to run 

the company to ensure the interests of the company and its shareholders. 

- Ban Điều hành có nhiều nỗ lực tích cực và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ 

được giao, triển khai tốt các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đúng tiến độ.  

The Board of Management has made a lot of positive efforts and strictly 

implemented the functions and tasks assigned, well implemented the Resolutions of 

the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors on schedule.      

 III- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISIONS: 
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- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị,các buổi họp điều hành công ty, giao 

ban hàng tháng, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 

2018, Nghị quyết HĐQT. 

Participates in meetings of the Board of Management, company executive 

meetings, monthly briefings, and supervises and monitors the implementation of 

the Resolution of the General Meeting of Shareholders 2018, Resolution of the 

Board of Directors. 

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc 

quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trên cơ sở 

quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy chế 

quản lý tài chính của đơn vị. 

Considering the appropriateness of decisions of the Board of Directors and the 

Board of Management in managing and operating all production and business 

activities of the company on the basis of the provisions of the Enterprise Law, the 

Company's Charter, and Resolution of the GMOS and financial management 

regulations of the unit. 

- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ trên cơ sở các quy định, quy chế Công ty, 

kiểm tra tính pháp lý của chứng từ nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của 

các số liệu tài chính thể hiện trên các báo cáo của công ty.  

Review the periodic financial statements on the basis of the Company’s 

regulations and regulations, check the legality of the vouchers to assess the 

truthfulness and reasonableness of financial data shown in the newspapers 

company report.  

IV – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019: 

OPERATION ORIENTATION OF THE BOARD OF SUPERVISION IN 2019: 

- Tiếp tục giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong quản lý và điều hành 

hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan 

khác của Luật doanh nghiệp và pháp luật Nhà nước. 

Continue to monitor the activities of the Board of Directors and the Executive 

Board in managing and operating business activities according to the Resolution 

of the General Meeting of Shareholders and other relevant provisions of the 

Enterprise Law and the State law. 

- Kiểm soát hoạt động của Công ty, HĐQT theo chức năng nhiệm vụ của BKS. 

Control the activities of the Company, the BOD according to the functions and 

duties of the Board of Supervision 

- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc HĐQT 

trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động 

theo đúng pháp luật và quy định của Công ty. 



 7 

- Perform periodical or extraordinary inspections at the request of shareholders or 

the Board of Directors in the course of operation to prevent risks, ensure that the 

Company operates in accordance with the laws and regulations of the Company. 

V- KIẾN NGHỊ: 

RECOMMENDATION: 

- Công ty cần chủ động quản lý dòng tiền một cách hợp lý để tránh rủi ro mất khả 

năng thanh toán. 

The company should actively manage cash flow reasonably to avoid the risk of 

insolvency. 

- Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định 

và văn bản pháp lý trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật. 

The company should regularly consolidate and perfect regulations, processes, 

regulations and legal documents on the basis of the current provisions of law. 

- Cần theo dõi sát việc thay đổi tỷ lệ lãi suất vay ngắn hạn, dài hạn thường xuyên để 

có phương án điều chỉnh và tận dụng tiếp tục vay với lãi suất thấp để đáp ứng đủ 

nguồn vốn cho hoạt động SXKD, thanh toán các khoản nợ  và đầu tư của công ty. 

It is necessary to closely monitor the change of interest rates of short-term and 

long-term loans regularly in order to have a plan to adjust and take advantage of 

borrowing with low interest rates to meet capital sources for production and 

business activities, payment of debt and investment of the company. 

- Xiết chặt định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, chú trọng công tác quản trị, tiết 

kiệm chi phí trong sản xuất. 

Tightening the norms of fuel and material consumption, paying attention to the 

management, saving costs in production. 

- Xây dựng kế hoạch và phương án kinh doanh hiệu quả cho sản phẩm nước uống 

đóng chai để tăng sản lượng tiêu thụ. 

Develop effective business plans and plans for bottled drinking water products to 

increase consumption. 

- Tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán nhằm tăng tính minh bạch và 

thanh khoản trên thị trường, từng bước thực hiện tốt việc báo cáo và công bố 

thông tin cho cổ đông. 

Conducting listing on the stock market to increase transparency and liquidity in 

the market, step by step implementing the reporting and information disclosure for 

shareholders. 

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát 

trình Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

Above are some of the contents in the supervising process of the Board of 

Supervision to propose to the General Meeting of Shareholders. 
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Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Wishing Attendants, Shareholders, good health, happiness and success 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Wishing a successful General Meeting of Shareholders 

Xin cám ơn! 

Thank you! 

 

    TM. BAN KIỂM SOÁT 

ON BEHALF OF BOARD OF SUPERVISION 

Nơi nhận: 

Recipients: 

- Đại hội cổ đông (GMOS); 

- Lưu BKS (BOS archives); 

- Lưu Phòng Tổng hợp (General Dept. 

archives) 

TRƯỞNG BAN 

HEAD OF BOS 

 

(đã ký) 

(signed) 

 

MAI THỊ BẠCH YẾN 

MAI THI BACH YEN 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - NƯỚC 

GIẢI KHÁT SÀI GÒN - TÂY ĐÔ 
SAIGON –TAY DO BEER - 

BEVERAGE  

JOINT STOCK COMPANY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 

Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2019 
Can Tho, February 18, 2019 

                    

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

(Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018) 

(Regarding to the Approval of 2018 audited financial statement) 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông  

Respectfully addressed to:  General Meeting of Shareholders 

 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014; 

 Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia - Nước Giải Khát Sài Gòn - Tây 

Đô; 

Pursuant to the Charter and Code of Conducts of Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint 

Stock Company; 

 Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư 

vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt( AASCN ). 

Based on the audited Financial Statement of 2018 by Nam Viet Auditing & Accounting 

Financial Consulting Services Company Limited (AASCN). 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung 

sau: 

The Board of Directors respectfully propose to the General Meeting of Shareholders for 

consideration and approval of the following content: 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia - Nước Giải Khát Sài Gòn - 

Tây Đô được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm 

toán Nam Việt( AASCN ), ký ngày 28 tháng 01 năm 2019. 

Audited financial statement of 2018 of Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock 

Company which was independently audited by Nam Viet Auditing & Accounting Financial 

Consulting Services Company Limited (AASCN), signed on January 28, 2019 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua. 
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Respectfully propose to the General Meeting of Shareholders for consideration and 

approval. 

Trân trọng kính chào! 

Best regards! 

    
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS 

Nơi nhận: 

Recipients: 

- Như trên (As above); 

- HĐQT, BKS, TGĐ (Board of Directors,  

Board of Supervision, General Director) 

- Thư ký công ty (Company secretary); 

- Lưu (Archive). 

CHỦ TỊCH 

CHAIRMAN 

 

             (Đã ký) 

            (signed) 

 

LÊ HỒNG XANH 

LE HONG XANH 

  

 































































































































1
Lợi nhuận trước thuế

Profit before tax
     41,259,390,000           47,017,800,676             113.96 

Trong đó: - Lợi nhuận từ sản xuất Bia-NGK&NTK

In which: - Profit from Beer - beverage & pure 

water production

     41,259,390,000           47,017,800,676             113.96 

2
Lợi nhuận vượt kế hoạch

Profit exceeded the plan
                           -               6,081,403,753 

3
Thuế TNDN phải nộp

Corporate income tax payable
       7,375,974,000             7,052,980,923               95.62 

4
Lợi nhuận sau thuế

Profit after tax
     33,883,416,000           39,964,819,753             117.95 

5
Các khoản giảm trừ từ lợi nhuận sau thuế

Deductions from after-tax profits
                           -                                  -   

6
Lợi nhuận còn lại để phân phối

Profit remaining for distribution
     33,883,416,000           39,964,819,753             117.95 

+
Trích các quỹ

Contingency funds
       5,082,512,400             6,906,933,526             135.90 

-
Quỹ khen thưởng phúc lợi

Bonus and welfare
10        3,388,341,600 10             3,996,481,975             117.95 

-
Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và BĐH

Bonus fund for BOD, BOS and BOM
3        1,016,502,480 3             1,198,944,593             117.95 

-
Quỹ an sinh xã hội (*)

Social security fund (*)
2           677,668,320 2                799,296,395             117.95 

7

Quỹ khen thưởng vượt KH (15%/LNVKH)

Bonus fund for exceeding the plan (15% / the profit 

exceeded the plan

15 (**) 15                912,210,563 

%
KẾ HOẠCH

(PLAN)
%

THỰC HIỆN

(PERFORMANCE)

STT

(Sr.)

CHỈ TIÊU

(CRITERIA)

ĐVT: Đồng

Unit: Dong

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Bia-NGK Sài Gòn - Tây Đô;

-  Based on the charter of Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company;

- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được thông qua tại Đại hội cổ đông;

- Based on the production and business plan of 2018 approved at the General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Based on the production and business performance in 2018;

Báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông việc Phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018.

TDBECO

SAIGON - TAY DO BEER - BEVERAGE JSC

TDBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PROPOSAL

Số: …… /2019/TT-HĐQT                                          

No: …… /2019/TT-HĐQT                                          

TỶ LỆ TH 

2018/KH 2018

(Per. 2018/Plan 

2018)

(%)

(Regarding to profits distribution and contingency funds, dividend payment for 2018)

Respectfully addressed to : General Meeting of Shareholders

Report the General Meeting of Shareholders on profits distribution, contingency funds, dividend payment for 2018.

2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

CTY CP BIA - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN - TÂY ĐÔ
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%
KẾ HOẠCH

(PLAN)
%

THỰC HIỆN

(PERFORMANCE)

STT

(Sr.)

CHỈ TIÊU

(CRITERIA)

TỶ LỆ TH 

2018/KH 2018

(Per. 2018/Plan 

2018)

(%)

2018

8

Lợi nhuận còn lại năm 2018 chưa phân phối

The remaining profit of 2018 has not yet 

been distributed

     28,800,903,600           33,057,886,227             114.78 

9
Tổng LN còn lại phân phối

Gross profit remaining distribution
     44,819,668,118           49,076,650,745             109.50 

-

LN còn lại chưa phân phối các năm trước

The remaining profit has not been distributed 

in previous years

     16,018,764,518           16,018,764,518             100.00 

-

LN còn lại chưa phân phối năm 2018

The remaining profit has not been distributed 

in 2018

     28,800,903,600           33,057,886,227             114.78 

10
Chia cổ tức năm

Dividend payment
15      30,000,000,000 15           30,000,000,000             100.00 

11
Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ

Dividend ratio/charter capital
15% 15%             100.00 

12
Lợi nhuận lũy kế còn giữ lại

Accumulated profits are retained
     14,819,668,118           19,076,650,745             128.73 

6,094,084,581      (16,000,000,000)        

Can Tho, February 18, year 2019

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Le Hong Xanh

- (**): Thưởng vượt kế hoạch : sẽ được tính theo tỷ lệ % của phần chênh lệch giữa Lợi nhuận thực hiện và Lợi nhuận kế hoạch 

năm (nếu có) : đề nghị chi 15% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

   Bonus fund for exceeding the plan: will be calculated according to the percentage of the difference between the real profit 

and Annual plan profit (if any): propose to spend 15% of the profit exceeding the plan.

CHỦ TỊCH

Lê Hồng Xanh

(đã ký)

(signed)

Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- (*): Quỹ an sinh xã hội dùng để khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân (trong và kể cả đơn vị ngoài Cty) đã tham gia vào hỗ 

trợ, giúp đỡ cho HĐSXKD của Cty và thực hiện các công tác an sinh xã hộ tại địa phương.

    Social security fund is used to reward units and individuals (inside and outside the company) has participated in support, 

help for business activities of the company and implement social security activities in the locality.

2



1
Lợi nhuận trước thuế

Profit before tax
47,017,800,676         45,116,621,043     95.96              

Trong đó: - Lợi nhuận từ sản xuất Bia-NGK-NTK

In which: - Profit from Beer - beverage & pure 

water production

47,017,800,676        45,116,621,043    95.96             

2
Lợi nhuận vượt kế hoạch

Profit exceeded the plan
6,081,403,753           -                        -                 

3
Thuế TNDN phải nộp

Corporate income tax payable
7,052,980,923           9,023,324,209       127.94            

4
Lợi nhuận sau thuế

Profit after tax
39,964,819,753         36,093,296,835     90.31              

5
Các khoản giảm trừ từ lợi nhuận sau thuế

Deductions from after-tax profits
-                             -                        

6
Lợi nhuận còn lại để phân phối

Profit remaining for distribution
39,964,819,753         36,093,296,835     90.31              

+
Trích các quỹ

Contingency funds
6,906,933,526          4,331,195,620      62.71              

-
Quỹ khen thưởng phúc lợi

Bonus and welfare
10 3,996,481,975          7 2,526,530,778      63.22             

%

Báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông việc Kế hoạch phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019.

Report the General Meeting of Shareholders on profits distribution, contingency funds, dividend payment for 2019.

ĐVT: Đồng

Unit: Dong

2018 2019

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Bia-NGK Sài Gòn - Tây Đô;

- Based on the charter of Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company;

TỶ LỆ KH 

2019/TH 2018

(Plan 2019/Per. 

2018)

(%)
%

KẾ HOẠCH

(PLAN)

THỰC HIỆN

(PERFORMANCE) 

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Based on the production and business performance in 2018;

- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Based on the production and business performance in 2019;

No: …… /2019/TT-HĐQT                                          

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMSAIGON - TAY DO BEER - BEVERAGE JSC

TDBECO Independence - Freedom - Happiness

PROPOSAL

(Regarding to profits distribution and contingency funds, dividend payment for 2019)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Respectfully addressed to : General Meeting of Shareholders

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019)

STT

(Sr.)

CHỈ TIÊU

(CRITERIA)

CTY CP BIA - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN - TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TDBECO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: …… /2019/TT-HĐQT                                          



%

2018 2019
TỶ LỆ KH 

2019/TH 2018

(Plan 2019/Per. 

2018)

(%)
%

KẾ HOẠCH

(PLAN)

THỰC HIỆN

(PERFORMANCE) 

STT

(Sr.)

CHỈ TIÊU

(CRITERIA)

-
Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và BĐH

Bonus fund for BOD, BOS and BOM
3 1,198,944,593          3 1,082,798,905      90.31             

-
Quỹ an sinh xã hội (*)

Social security fund (*)
2 799,296,395             2 721,865,937         90.31             

7

Quỹ khen thưởng vượt KH (15%/LNVKH)

Bonus fund for exceeding the plan (15%/the profit 

exceeded the plan

15 912,210,563             15 (**)

8
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

The remaining profit  has not yet been distributed
33,057,886,227         31,762,101,215     96.08              

9
Tổng nguồn chưa phân phối

Total unallocated source
49,076,650,745         50,838,751,960     103.59            

-
Lợi nhuận sau thuế các năm trước

Profit after tax in previous years
16,018,764,518        19,076,650,745    119.09           

-
Lợi nhuận sau thuế năm nay

Profit after tax this year
33,057,886,227        31,762,101,215    96.08             

10
Chia cổ tức

Dividend payment
15 30,000,000,000         15 30,000,000,000     100.00            

11
Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ

Dividend ratio/charter capital
15% 15% 100.00            

12

Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối

The remaining accumulated profit has not yet been 

distributed

19,076,650,745         20,838,751,960     109.24            

(đã ký)

(signed)

CHỦ TỊCH

Can Tho, February 18, 2019

    Social security fund is used to reward units and individuals (inside and outside the company) has participated in support, 

help for business activities of the company and implement social security activities in the locality.

  Bonus fund for exceeding the plan will be calculated according to the percentage of the difference between the real profit  and 

Annual plan profit (if any): propose to spend 15% of the profit exceeding the plan.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Lê Hồng Xanh

CHAIRMAN

 - (*): Quỹ an sinh xã hội dùng để khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân (trong và kể cả đơn vị ngoài Cty) đã tham gia vào hỗ 

trợ, giúp đỡ cho HĐSXKD của Cty và thực hiện các công tác an sinh xã hộ tại địa phương.

- (**): Thưởng vượt kế hoạch sẽ được tính theo tỷ lệ % của phần chênh lệch giữa Lợi nhuận thực hiện và Lợi nhuận kế hoạch 

năm (nếu có): đề nghị chi 15% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Le Hong Xanh

Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2019
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Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2019 

Can Tho, February 18, 2019 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
(Thông qua kết quả thực hiện đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2018) 

 

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 
(Approval of the investment results, basis construction in 2018) 

 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 

Respectfully addressed to: General Meeting of Shareholders 
 

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả thực hiện đầu tư, xây dựng cơ bản 

năm 2018 như sau: 

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the 

results of investment and basic construction in 2018 as follows:      

                                                                                                                          (ĐVT: Đồng) 

(Unit: Dong)                                                                                                                                                                                         

TT 

(Sr.) 

Tên dự án/Hạng mục đầu tư 

(Project name/Investment item) 

Mục tiêu đầu tư 

(Investment 

objectives) 

Tổng mức đầu 

tư 

(Total 

investment) 

Đã giải ngân 

đến 31/12/2018 

(Disbursed to 

December 31, 

2018) 

Thời gian hoàn 

thành 

(Completion 

time) 

A 
Dự án chuyển tiếp: 

Transition projects: 

 

1 

Máy soi chai rỗng cho d/c chiết 

chai 16.500 chai/giờ 

Empty Bottle Inspection line 

(EBI) for 16,500 bottles /h 

Đầu tư đồng bộ 

theo y/c TCT 

Synchronous 

investment at the 

request of the 

Corporation 

4.776.323.100 4.873.744.620 

Đã đưa vào 

SX, (chênh 

lệch do tỷ giá) 

Has been put 

into use, 

difference due 

to exchange 

rate 

2 

Hợp đồng dịch vụ lắp đặt, đào tạo 

vận hành máy soi chai 

Contract for the installation, 

training for the operation of  EBI 

Đầu tư đồng bộ 

theo y/c TCT 

Synchronous 

investment at the 

request of the 

Corporation 

423.000.000 423.000.000 

Đã đưa vào 

SX 

Has been put 

into use 

3 

Đầu tư mới: 

Newly investment: 

- 3 tank bia trong 10.000 hl. 

Three beer tanks in 10,000 hl. 

- Tank chứa bia đuổi đầu, đuổi 

cuối hệ lọc bia. 

Tank for the first beer 

extraction, and last exaction of 

beer filtering system. 

- Thay áo hơi đáy nồi mal, gạo. 

Replacement of steam bag of 

Đầu tư đồng bộ, 

tăng hiệu suất hệ 

thống lọc bia 

Synchronous 

investment, 

increase the 

efficiency of beer 

filtration systems 

10.109.000.000 4.043.600.000 

Nghiệm thu 

trong tháng 

02/2019 

Acceptance 

test in 

February 

2019 

http://www.biasaigontaydo.com.vn/
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TT 

(Sr.) 

Tên dự án/Hạng mục đầu tư 

(Project name/Investment item) 

Mục tiêu đầu tư 

(Investment 

objectives) 

Tổng mức đầu 

tư 

(Total 

investment) 

Đã giải ngân 

đến 31/12/2018 

(Disbursed to 

December 31, 

2018) 

Thời gian hoàn 

thành 

(Completion 

time) 

malt, rice boiler. 

4 

Thiết bị phân tích O2, CO2 trong 

bia (TPO) 

Equipment for analyzing O2, 

CO2, etc. in beer (TPO) 

Đầu tư chiều sâu 

theo y/c TCT 

Synchronous 

investment at the 

request of the 

Corporation 

493.350.000 493.350.000 

Đã đưa vào 

SD 

Has been put 

into use 

5 
Mua 01 xe tải, tải trọng 15 tấn 

Buy 01 truck, load of 15 tons 

Phục vụ SXKD 

Serves for 

business 

operation 

1.671.000.000 1.671.000.000 

Đã đưa vào 

SD 

Has been put 

into use 

 
Tổng giá trị phần dự án chuyển tiếp 2017: 

The total value of the 2017 transitional projects: 
17.472.673.100 11.504.694.620  

B 
Dự án đầu tư mới: 

Newly investment projects: 

6 

Nâng công suất máy chiết chai lên 

18.000 ch/h 

Increasing capacity of bottle 

extraction machine to 18,000 

bottles / h 

Nâng công suất 

d/c chiết 

Increase the 

capacity of the 

extraction line 

282.150.000 282.150.000 

Đã đưa vào 

SD 

Has been put 

into use 

7 

Mua đầu dò độ dẫn điện hệ CIP 

tank, thiết bị phân tích CO2 

Buying CIP tank conductivity 

probe, O2 analyzer 

Đầu tư chiều sâu 

In depth 

investment 

311.896.200 311.896.200 

Đã đưa vào 

SD 

Has been put 

into use 

8 

Mua két, vỏ chai 355 

Buying bottles holder, 355 bottles 

for production 

Phục vụ SXKD 

Serves for 

business 

operation 

1.340.000.000 1.340.000.000 

Đã đưa vào 

SD 

Has been put 

into use 

9 

Đầu tư 2 bộ trao đổi nhiệt và phụ 

kiện gia nhiệt nước 60oC cấp cho 

2 máy thanh trùng chai, lon 

Investing in 2 heat exchangers 

and 600C water heating 

accessories for 2 bottle, can 

sterilizers 

Tiết kiệm năng 

lượng 

Energy saving 

1.000.000.000 983.000.000 

Đang lắp đặt 

Being 

installed 

10 

Đại tu máy nén khí ZT 55 

Major maintenance of ZT55 air 

compressor 

Phục vụ SX 

Serves for 

business 

operation 

600.000.000 - 

Chưa thực 

hiện 

Not yet 

implemented 

11 

Trung tu hệ thống máy lạnh trung 

tâm 

Maintenance of central 

Sửa chữa và dự 

phòng 

Repair and 

500.000.000 - 

Chưa thực 

hiện 

Not yet 
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TT 

(Sr.) 

Tên dự án/Hạng mục đầu tư 

(Project name/Investment item) 

Mục tiêu đầu tư 

(Investment 

objectives) 

Tổng mức đầu 

tư 

(Total 

investment) 

Đã giải ngân 

đến 31/12/2018 

(Disbursed to 

December 31, 

2018) 

Thời gian hoàn 

thành 

(Completion 

time) 

refrigeration system backup implemented 

12 

Thay mái tole xưởng nấu, xưởng 

động lực; Thay tole sáng, sơn 

epoxy đáy tank LM 

Changing the stainless steel roof 

of cooker, epoxy painting on the 

bottom of fermentation tank 

Sửa chữa nhà 

xưởng 

Repair the 

factory 

354.283.730 354.283.730 

Đã đưa vào 

SD 

Has been put 

into use 

13 

Mua mới màn hình điều khiển 

máy chiết lon 

Buying new controlling monitor 

of the can extraction line 

Thay thế thiết bị 

cũ hư hỏng 

Replace damaged 

old equipment 

978.598.897 293.579.669 

Chờ lắp đặt 

Waiting for 

installation 

14 

Mua mới bơm tuần hoàn nồi sôi 

hoa 

Buying new circulating pump of 

boil pot 

Đồng bộ theo cấu 

hình mới 

Synchronize 

according to the 

new 

configuration 

272.800.000 272.800.000 

Đã đưa vào 

SD 

Has been put 

into use 

15 

Thi công móng đỡ 3 tank chứa; 2 

tank đuổi đầu, đuổi cuối; Sơn 

sửa, cải tạo các phòng ban 

Construction of foundation for 03 

storage tanks, 02 tank for first 

beer extraction, and last 

exaction, painting, renovating of 

departments 

Đầu tư, sửa chữa 

nhà xưởng 

Investing and 

repairing 

factories 

393.535.492 393.535.492 

Đã đưa vào 

SD 

Has been put 

into use 

16 

Đầu tư hệ van lấy mẫu vi sinh 

Aseptic 

Newly investment of Aseptic 

microbial sampling valve system 

Đầu tư theo cấu 

hình thiết bị của 

TCT 

According to the 

Corporation’s 

configurations 

847.000.000 254.100.000 

Chờ thời điểm 

lắp đặt 

Waiting for 

installation 

17 

Mua mới 5 bộ con lăn cán nắp 

F506 để sử dụng lon mỏng, nắp 

mỏng 

Buying 05 rollers F506 for can, 

thin cap 

Đầu tư theo yêu 

cầu của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

424.600.000 127.380.000 

Chờ lắp đặt 

(Tháng 

05/2019) 

Waiting for 

installation 

(May, 2019) 

18 

Mua thiết bị phủ bóng chai 

Buying equipment for polishing 

the outside of the beer bottles 

Đầu tư theo yêu 

cầu của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

165.000.000 49.500.000 

Đã đưa vào 

SD 

Has been put 

into use 

 
Tổng giá trị phần dự án đầu tư mới 2018: 

Total value of new investment projects 2018: 
7.469.864.319 4.662.225.091  

TỔNG CỘNG (đầu tư chuyển tiếp và đầu tư mới): 

TOTAL (transitional investment and new investment): 
24.942.537.419 16.166.919.711  
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Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Respectfully propose to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval. 

Trân trọng kính chào! 

Best regards! 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS 

 CHAIRMAN 
 

 

Nơi nhận (Recipients): (đã ký) 

- Như trên (As above); (signed) 

- HĐQT, BKS, TGĐ  

(Board of Directors, Board of Supervision, 

 General Director); 

- Thư ký công ty (Company secretary); 

- Lưu (Archive).  

 LÊ HỒNG XANH 

 LE HONG XANH 
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Cần Thơ, ngày 18  tháng 02 năm 2019 

Can Tho, February 18, 2019 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
(Về kế hoạch đầu tư năm 2019) 

 

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 
(Regarding to the investment plan for 2019) 

 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 

Respectfully addressed to: General Meeting of Shareholders 
 

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 như sau: 

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the 

investment plan for 2019 as follows:                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                          (ĐVT: Đồng) 

(Unit: Dong)                                                                                                                                                                                         

STT 

(Sr.) 

Hạng mục đầu tư 

(Investment item) 

Mục tiêu đầu tư 

(Investment 

objectives) 

Quy mô, công 

suất 

(Scale, capacity) 

Thời gian 

hoàn thành 

(Completion 

time) 

Dự kiến tổng 

mức đầu tư 

(Estimated total 

investment) 

A Dự án chuyển tiếp (Newly investment): 

1 

Đầu tư mới: 

Newly investment: 

- 3 tank bia trong 10.000 hl. 

03 beer tanks in 10,000 hl. 

- Tank chứa bia đuổi đầu, 

đuổi cuối hệ lọc bia. 

Tank for the first beer 

extraction, and last 

exaction of beer filtering 

system. 

- Thay áo hơi đáy nồi mal, 

gạo. 

Replacement of steam bag 

of malt, rice boiler. 

Đầu tư đồng bộ, tăng 

hiệu suất hệ thống lọc 

bia 

Invest in 

synchronously, 

increase the 

efficiency of beer 

filtration system 

Đồng bộ cho dây 

chuyền 70 triệu 

lít/năm 

For 70 million 

liters / year 

production line 

02/2019 10.109.000.000 

2 

Đầu tư 2 bộ trao đổi nhiệt và 

phụ kiện gia nhiệt nước 60oC 

cấp cho máy thanh trùng chai, 

lon 

Investing in 2 heat 

exchangers and 600C water 

heating accessories for 2 

bottle, can sterilizers 

Tiết kiệm năng lượng 

Energy saving 

40 m3/giờ cho cả 

2 d/c chiết 

40 m3/h for both 

extraction lines 

03/2019 1.000.000.000 

3 

Đại tu máy nén khí ZT 55 

Major maintenance of ZT55 

air compressor 

Phục vụ SX 

Repair and backup 

570 m3/h 

570 m3/h 
04/2019 600.000.000 

4 

Trung tu hệ thống máy lạnh 

trung tâm 

Maintenance of central 

Sửa chữa và dự 

phòng 

Repair and backup 

4 máy trục vít, 

410 kw 

4 screw 

04/2019 500.000.000 
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STT 

(Sr.) 

Hạng mục đầu tư 

(Investment item) 

Mục tiêu đầu tư 

(Investment 

objectives) 

Quy mô, công 

suất 

(Scale, capacity) 

Thời gian 

hoàn thành 

(Completion 

time) 

Dự kiến tổng 

mức đầu tư 

(Estimated total 

investment) 

refrigeration system machines, 410 kw 

5 

Mua mới màn hình điều khiển 

máy chiết lon 

Buying new controlling 

monitor of the can extraction 

line 

Thay thế thiết bị cũ 

hư hỏng 

Replace damaged old 

equipment 

Thay cho máy 

chiết 20.500 lon/h 

Replace the 

20,500 cans / h 

extractor 

05/2019 978.598.897 

6 

Đầu tư hệ van lấy mẫu vi sinh 

Aseptic 

Investing in Aseptic 

microbiological sampling 

valve system 

Đầu tư theo cấu hình 

thiết bị của TCT 

According to the 

Corporation’s 

configurations 

Cho toàn bộ tank 

LM 

For the entire 

fermentation 

tanks 

05/2019 847.000.000 

7 

Mua mới 5 bộ con lăn cán nắp 

F506 để sử dụng lon mỏng, 

nắp mỏng 

Buying 05 rollers F506 for 

can, thin cap 

Đầu tư theo yêu cầu 

của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

Thay cho máy 

ghép mý 20.500 

lon/h 

Replace 20,500 

cans/h auto-

seamer 

05/2019 424.600.000 

8 

Mua thiết bị phủ bóng chai 

Buying equipment for 

polishing the outside of the 

beer bottles 

Đầu tư theo yêu cầu 

của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

Bổ sung cho d/c 

chiết 18.000 

chai/h 

Add to the 

extraction line of 

18,000 bottles / h 

11/2018 165.000.000 

 
Cộng phần dự án chuyển tiếp 2018: 

Total transition projects 2018: 
14.624.198.897 

B Dự án đầu tư mới (Newly investment projects): 

9 
Xây dựng ISO 50001 

Development of ISO 50001 

Đầu tư theo yêu cầu 

của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

Cho SP bia & 

NTK 

For beer and pure 

water products 

Quý III/2019 

QIII/2019 
1.500.000.000 

10 

Mua két, vỏ chai phục vụ 

SXKD 

Buying bottle, bottle holder 

for production 

Bù phần hao bể trong 

SX 

Compensation for the 

loss and damage 

10.000 két chai 

355 

10,000 packs 355 

Quý III/2019 

QIII/2019 
1.500.000.000 

11 
Bảo ôn đường ống nóng, lạnh 

Hot and cold pipes insulation 

Thay thế để tiết kiệm 

năng lượng 

Replace to save 

energy 

Khu vực nhà nấu, 

nhà men 

Cooking and 

fermentation 

areas 

Quý II/2019 

QII/2019 
600.000.000 

12 
Cầu thang lên đỉnh tank 

Access ladder to tank top 

Đầu tư theo yêu cầu 

của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

Cho 2 hệ tank 106 

m3 và 165 m3 

For both 106 m3 

and 165 m3  tanks 

Quý I/2019 

QI/2019 
600.000.000 

13 
Máy kiểm tra mức bia sau 

thanh trùng 

Đầu tư theo yêu cầu 

của TCT 
Bổ sung cho d/c 

chiết 18.000 

Quý IV/2019 

QIV/2019 
1.000.000.000 
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STT 

(Sr.) 

Hạng mục đầu tư 

(Investment item) 

Mục tiêu đầu tư 

(Investment 

objectives) 

Quy mô, công 

suất 

(Scale, capacity) 

Thời gian 

hoàn thành 

(Completion 

time) 

Dự kiến tổng 

mức đầu tư 

(Estimated total 

investment) 

Equipment to check beer after 

pasteurization 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

chai/h 

Add to the 

extraction line of 

18,000 bottles / h 

14 

Thiết bị soi nắp khác màu 

d/chuyền chiết chai 

Equipment of checking 

different color-cap of bottle 

extraction line 

Đầu tư theo yêu cầu 

của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

Bổ sung cho d/c 

chiết 18.000 

chai/h 

Add to the 

extraction line of 

18,000 bottles / h 

Quý II/2019 

QII/2019 
500.000.000 

15 

Đầu tư hệ thống Stripping 

CO2 

Invest in CO2 stripping system 

Đầu tư theo yêu cầu 

của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

- 
Quý II/2019 

QII/2019 
3.200.000.000 

16 

Sàn che đỉnh máy chiết chai, 

lon 

Cover of the top of the can, 

bottle extraction machinery 

Đầu tư theo yêu cầu 

của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

- 
Quý II/2019 

QII/2019 
300.000.000 

17 

Bình tách dầu hệ máy lạnh 

Oil separator of the cooling 

system 

Hoàn thiện hệ vận 

hành 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

- 
Quý III/2019 

QIII/2019 
150.000.000 

18 
Thiết bị kiểm soát Dew point 

Dew point control device 

Đầu tư theo yêu cầu 

của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

- 
Quý III/2019 

QIII/2019 
100.000.000 

19 

Bộ trao đổi nhiệt nước thanh 

trùng 

Heat exchanger of 

pasteurized water 

Đầu tư theo yêu cầu 

của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

Cho 2 d/c chai và 

lon 

For bottle and 

can lines 

Quý III/2019 

QIII/2019 
500.000.000 

20 

Dụng cụ lấy mẫu đo độ bền 

bọt, đầu dò nhiệt độ CIP hồi, 

nhiệt độ nồi lọc 

Sampling tools for measuring 

foam durability, CIP 

temperature probe, and 

temperature of filter pot 

Đầu tư theo yêu cầu 

của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

- 
Quý IV/2019 

QIV/2019 
120.000.000 

21 
Phòng cảm quan 

Sensory room 

Đầu tư theo yêu cầu 

của TCT 

According to the 

Corporation’s 

requirement 

60 m2 
Quý IV/2019 

QIV/2019 
500.000.000 

22 
Sân phơi bùn thải 

Mud drying yard 

Hoàn thiện hệ thống, 

giảm chi phí 
200 m2 

Quý III/2019 

QIII/2019 
500.000.000 
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STT 

(Sr.) 

Hạng mục đầu tư 

(Investment item) 

Mục tiêu đầu tư 

(Investment 

objectives) 

Quy mô, công 

suất 

(Scale, capacity) 

Thời gian 

hoàn thành 

(Completion 

time) 

Dự kiến tổng 

mức đầu tư 

(Estimated total 

investment) 

Complete the system, 

reduce costs 

23 

Cải tạo sàn 25 tank 106 m3, 

12 tank 165 m3 

Renovation of the floor of 25 

fermentation tanks, 106 m3 

Chống rêu, mốc đáy 

tank; chống thấm sàn 

tank 

Anti-moss, anti-mold 

tank bottom; 

Waterproofing tank 

floor 

400 m2 và 37 đáy 

tank 

400 m2 and 37 

tank bottom 

Quý III/2019 

QIII/2019 
600.000.000 

 
Cộng phần dự án đầu tư mới 2019: 

Total value of new investment 2019: 
11.670.000.000 

 
TỔNG CỘNG (đầu tư chuyển tiếp và đầu tư mới): 

TOTAL (transitional investment and new investment): 
26.294.198.897 

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

Respectfully propose to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval. 

Trân trọng kính chào! 

Best regards! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS 

 CHAIRMAN 
Nơi nhận (Recipients): 

- Như trên (As above); 

- HĐQT, BKS, TGĐ (đã ký) 

(Board of Directors, Board of Supervision, (signed) 

 General Director); 

- Thư ký công ty (Company secretary); 

- Lưu (Archive).  

 LÊ HỒNG XANH 

 LE HONG XANH 
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CTY CP BIA-NGK SÀI GÒN - TÂY ĐÔ

SAIGON –TAY DO BEER - BEVERAGE JSC

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam hiện hành;

   Pursuant to the Enterprise Law of the current Socialist Republic of Vietnam;

 - Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Bia-NGK Sài Gòn - Tây Đô đã được các Cổ đông thông qua;

 - Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 22/05/2018 về việc thông qua kế hoạch chi phí thù lao Hội đồng 

Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

Annual shareholders of 2018 on May 22, 2018 on the adoption of the remuneration plan for the BOD

BOS in 2018;

 - Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế họach năm 2019.

Based on the results of production and business activities in 2018 and Plan of 2019.

   Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng 

quản trị & Ban kiểm soát năm 2018 và Kế họach năm 2019, cụ thể như sau :

for BOD, BOS in 2018 and Plan for 2019, details are as follows:

ĐVT : đồng.

STT 

Sr.

NỘI DUNG 

CONTENTS

KẾ HOẠCH 

PLAN

THỰC HIỆN 

PERFORMANC

E

TH/KH 

(%) 

PER./PL. 

(%)

GHI CHÚ 

NOTES

I

Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 

Remuneration for BOD, BOS in 

2018

780,000,000    780,000,000     100.00    

 - Chi phí thù lao HĐQT  

Remuneration for BOD
660,000,000   660,000,000    100.00    

 - Chi phí thù lao BKS   

    Remuneration for BOS
120,000,000   120,000,000    100.00    

II

Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 

Remuneration for BOD, BOS in 

2019

780,000,000    

 - Chi phí thù lao HĐQT  

    Remuneration for BOD
660,000,000   

 - Chi phí thù lao BKS   

    Remuneration for BOS
120,000,000   

   Based on the charter Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company has been approved by the 

Shareholders;

   Based on the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders and the General Meeting 

Resolution

    The Board of Director of the Company respectfully proposes to the General Meeting of Shareholders 

for the approval of the settlement of remuneration 

(Regarding the settlement of remuneration for the Board of Directors and the  Board of Supervision in 

2018 and the plan for 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Independence - Freedom – Happiness

TỜ TRÌNH

(V/v Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và Kế họach năm 2019)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM             TDBECO

             TDBECO

PROPOSAL



STT 

Sr.

NỘI DUNG 

CONTENTS

KẾ HOẠCH 

PLAN

THỰC HIỆN 

PERFORMANC

E

TH/KH 

(%) 

PER./PL. 

(%)

GHI CHÚ 

NOTES

   +  Trưởng ban  

      Head of the Board

Trưởng ban kiểm soát 

là người chuyên trách

 Head of  Board of 

Supervision is a person 

   + Thành viên  

       Member
120,000,000   

Ghi chú : Đề nghị thu lao HĐQT và BKS được tính lại như sau  :

Notes: Proposing remuneration for the BOD and BOS as follows:

 - Thù lao HĐQT được tính : Chủ tịch 15.000.000 đồng/tháng và Ủy viên 10.000.000 đồng/tháng.

   Remuneration for BOD : Chairman of VND 15,000,000 / month and Member of VND 10,000,000 / month.

 - Thù lao BKS được tính : Trưởng ban kiểm soát là người chuyên trách thù lao bằng Lương trưởng

phòng Cty và các chế độ theo KQHĐSXKD của Cty; Và Ủy viên 5.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội thông qua.

 Respectfully propose to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

                        Trân trọng kính chào!

LE HONG XANH

Best Regards!

   Remuneration for BOS :Remuneration for BOS :Head of  Board of Supervision is a person in 

charge,and his/her salary is equal to the Head of Departments of the Company and by the  regulation  of 

production and business results of the Company,member of VND 5,000,000/month

Can Tho, February 18, 2019

(đã ký)

(signed)

LÊ HỒNG XANH

 Lương bằng trưởng phòng Cty và các 

chế độ theo KQHĐSXKD của Cty.  Salary 

is equal to the Head of Departments of 

the Company and by the  regulation  of 

production and business results of the 

Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-NGK SÀI GÒN - TÂY ĐÔ

TDBECO
SAIGON –TAY DO BEER - BEVERAGE JSC

TDBECO

ĐVT : đồng.

Unit: VND

TT

Sr.

CHỈ TIỆU 

CRITERIA

ĐVT 

UNIT

THỰC HIỆN 2018 

PERFORMANCE 

2018

KẾ HOẠCH 2019 

PLAN 2019

TỈ LỆ KH 

2019/TH 2018 

(%)  

PLAN 2019/PER. 

2018 (%)

A B C 1 2 3=2/1

1
Giá trị tổng sản lượng

 Total output value
đồng VND 873,650,157,804  1,023,455,605,739     117.15         

2
Sản lượng sản xuất

 Production
lít Liter -                        -                              -               

2.1
Sản lượng sản xuất Bia Sài Gòn

 Production of Saigon Beer
" 54,126,629           60,101,908                 111.04         

 - Bia lon 333

   333 can
" 4,958,173            4,896,595                  98.76           

 - Bia lon 333 XK 

    Exported 333 can
" 23,760                 -                             -               

 - Bia lager 

    Lager beer
" 22,115,230          30,980,930                140.09         

 - Bia lager XK  

    Lager Exported beer
" -                       -                             -               

 - Bia chai 355 

    355 bottle
" 27,029,466          24,224,384                89.62           

 - Bia chai 333

    333 bottle
" -                       -                             -               

 - Bia chai 333 XK

   333 exported bottle
" -                       -                             -               

2.2
Sản lượng sản xuất Nước ngọt lon

 Production of soft drinks
lít 41,342                  -                              -               

 - Nước ngọt lon   

    Can
" 41,342                 -                             -               

2.3
Sản lượng sản xuất Nước tinh khiết

 Production of pure water
lít 3,882,307             5,001,820                   128.84         

 - Nước tinh khiết  

   Pure water
" 3,882,307            5,001,820                  128.84         

3
Sản lượng tiêu thụ 

Consumption volume
lít -                        -                              -               

3.1
Sản lượng tiêu thụ Bia Sài Gòn 

Sales of Saigon Beer
" 53,870,253           60,101,908                 111.57         

 - Bia lon 333

   333 can
" 5,097,209            4,896,595                  96.06           

 - Bia lon 333 XK 

    Exported 333 can
" 23,760                 -                             -               

 - Bia lager 

    Lager beer
" 22,093,648          30,980,930                140.23         

 - Bia lager XK  

    Lager Exported beer
" -                       -                             -               

 - Bia chai 355 

    355 bottle
" 26,655,637          24,224,384                90.88           

 - Bia chai 333

    333 bottle
" -                       -                             -               

 - Bia chai 333 XK

   333 exported bottle
" -                       -                             -               

3.2
Sản lượng tiêu thụ Nước ngọt lon

The consumption of canned soft drinks
lít 45,936                  -                              -               

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

PROPOSAL OF THE BUSINESS ACTIVITIES IN 2019



TT

Sr.

CHỈ TIỆU 

CRITERIA

ĐVT 

UNIT

THỰC HIỆN 2018 

PERFORMANCE 

2018

KẾ HOẠCH 2019 

PLAN 2019

TỈ LỆ KH 

2019/TH 2018 

(%)  

PLAN 2019/PER. 

2018 (%)

 - Nước ngọt lon   

 Canned soft drinks
" 45,936                 -                             -               

3.3
Sản lượng tiêu thụ Nước tinh khiết 

The consumption of pure water
lít 3,947,875             5,001,820                   126.70         

 - Nước tinh khiết 

   Pure water
" 3,947,875            5,001,820                  126.70         

4
Tổng doanh thu  

Total revenue
đồng 880,348,276,789  1,026,361,654,671     116.59         

4.1
 - Doanh thu HĐSXKD

   Revenue from business activities
đồng 873,650,157,804  1,023,455,605,739     117.15         

4.2
 - Doanh thu HĐTC 

Revenue from financial activities
đồng 6,698,118,985      2,906,048,932            43.39           

*
* Các khoản giảm trừ (Thuế TTĐB)
Deductions (Special Consumption Tax)

đồng 414,611,194,423 484,672,028,198       116.90         

*
*Tổng doanh thu thuần  

  Total net revenue  
đồng 459,038,963,381 538,783,577,541       117.37         

5
Tổng chi phí 

Total costs
đồng 418,902,621,989  496,573,005,430        118.54         

5.1
 - Chi phí HĐSXKD 

Costs of business activities
đồng 416,746,344,093  493,928,708,213        118.52         

5.2
 - Chi phí HĐTC 

   Costs of financial activities
đồng 2,156,277,896      2,644,297,217            122.63         

6
Thu nhập khác 

Other income
đồng 424,547,348         -                              -               

7
Chi phí khác 

Other costs
đồng 241,207,049         -                              -               

8
Tổng lợi nhuận trước thuế 

Total profit before tax
đồng 47,017,800,676    45,116,621,043          95.96           

9
Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Corporate income tax
đồng 7,052,980,923      9,023,324,209            127.94         

10
Lợi nhuận sau thuế 

Profit after tax
đồng 39,964,819,753    36,093,296,835          90.31           

11
Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ  

Profit rate / charter capital
(%) 19.98% 18.05% 90.31           

12
Phải Nộp ngân sách 

State budget contribution
đồng 479,089,135,874  560,436,732,753        116.98         

13
Tổng ĐT XDCB hoàn thành 

Total construction investment is completed
đồng 11,870,000,000    26,294,198,897          221.52         

14
Lao động bình quân  

Average labor
người 133                       133                             100.00         

15
Tiền lương bình quân 

Average salary
đồng/người/tháng 13,341,918               13,000,000                     97.44              

Can Tho, February 18, 2019

-                          

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

(đã ký)
(signed)

LE HONG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2019

Lê Hồng Xanh

CHAIRMAN



   Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2019 

Can Tho, February 18, 2019 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF 

SHAREHOLDERS 
(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2019 của Công ty cổ phần Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô) 
(Regarding the selection of an independent auditing company to audit the 2019 financial 

statement of Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company) 

 

Kính trình:  Đại hội đồng Cổ đông  
Respectfully addressed to:  General Meeting of Shareholders 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Bia - NGK Sài Gòn - 

Tây Đô (TDBECO); 
          Pursuant to the Enterprise Law and Charter of Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint 

Stock Company (TDBECO); 

- Căn cứ Luật kiểm toán độc lập ngày 29 tháng 03 năm 2011;  

   Pursuant to the independent auditing law of March 29, 2011 

- Căn cứ vào Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính Phủ về 

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Kiểm toán độc lập; 

        Pursuant to the Decree No. 17/2012 / ND-CP dated March 13, 2012 of the Government 

detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Independent Auditor 

 Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa 

chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2019 như sau : 

The Board of Directors of the Company proposes to the General Meeting of 

Shareholders for the selection of Auditing Company for 2019 as follows: 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền 

quyết định lựa chọn một tổ chức Công ty kiểm toán độc lập hợp pháp để thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Bia - NGK Sài Gòn - Tây 

Đô theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

The General Meeting of Shareholders approves for the Board of Directors of the 

Company to decide on the selection of an independent legal auditing firm to audit the 2019 

financial statement for Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company in accordance 

with the provisions of law and the Charter of the Company 
 

CTY CP BIA - NGK SÀI GÒN - TÂY ĐÔ 

                     TDBECO 

SAIGON –TAY DO BEER - BEVERAGE 

JOINT STOCK COMPANY 

                     TDBECO 

                       ---------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Independence - Freedom – Happiness 

------- o0o ------- 



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

 Respectfully propose to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval. 

Trân trọng kính chào! 

Best regards! 

 

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận/ Recipients: 

- Như trên/ As above; 

- HĐQT, BKS, TGĐ/ Board of 

Directors, Board of 

Supervision, General Director; 

- Thư ký công ty/Company 

secretary; 

- Lưu/ Archive. 

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS 

CHỦ TỊCH 
CHAIRMAN 

 

 

(đã ký) 

(signed) 

 

 

LÊ HỒNG XANH 

LE HONG XANH 
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