Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2016

THƯ CẢM ƠN
KÍNH THƯA: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY!
Ngày 15/4 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 công ty cổ phần
Giống cây trồng trung ương đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị, Ban điều
hành công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến
Quý vị cổ đông, những người đã tin tưởng vào HĐQT, Ban điều hành và đội ngũ cán bộ
nhân viên công ty, đã ủng hộ và tin tưởng vào tương lai phát triển vững bền của VINASEED.
Kính thưa Quý cổ đông!
Năm 2016 là năm đầu tiên trong chiến lược phát triển 2016 – 2020 tầm nhìn 2025, với định
hướng chiến lược xây dựng Vinaseed trở thành một tập đoàn cung cấp các giải pháp phát triển
nông nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam và tiến hành tái cấu trúc Vinaseed một cách toàn diện
để tiếp tục tăng trưởng và mở rộng quy mô với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và sức
cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, gia tăng giá trị tích lũy cho nhà đầu
tư, thực hiện giấc mơ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam.
Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu
hoàn thành tất cả các mục tiêu tài chính, cam kết thực hiện chiến lược phát triển bền vững và có
trách nhiệm với xã hội, tập trung đầu tư cho khoa học và công nghệ tạo ra các dòng sản phẩm tích
ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Cam kết thực hiện và duy trì tốt sự hài lòng của khách hàng, đối
tác, giữ vững niềm tin đối với nhà đầu tư, liên tục đổi mới chính mình, từng bước tái cấu trúc bộ
máy quản lý, hoàn thiện hệ thống quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Kính chúc Quý vị có nhiều sức khỏe và thành công!
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