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NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
CÔNG TY CP DẢU T ư  XÂY DỤNG CAO s u  PHỦ THỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp .vô 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt 
Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn hán hướng dan thi hành Luật Doanh nghiệp;

Cũn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động cua Công ty c 'ô phần Đầu tư Xây dựng Cao 
su Phú Thịnh dược Dại hội đồng cỏ dông thông qua ngày 28/06/2019;

Cân cứ Quyết định số 1026/QĐ-CSVN ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Chù lịch 
HĐQT Tỏng Công ty Cao su Việt Nam nay là Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam vê việc 
phê duyệt phương án thành lập Công ty cổ phần Dâu tư Xây dựng Cao su Phú Thinh;

Căn cứ Biên hán họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/07/2022.

Điều 1: Thông qua háo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2022, vói các chỉ tiêu sau:

1. Kốt quả san xuất kinh doanh năm 2021:

QUYẾT NGHỊ:

- Sản lượng mù khai thác:
- San lượng thu mua:
- Sàn liệu tiểu thụ:
- Giá bán bình quân:
- Tổng Doanh thu:
- Tổng chi phí:
- Tổng lợi nhuận:

3.846.9 tấn
3.504.9 tấn 
7.029,2 tấn

39,6 triệu dồng/tấn 
392.468 triệu dồng 
357.920 triệu dồng 

34.600 triệu dồng
2. về kế hoạch sán xuất kinh doanh năm 2022:
2.1 Tống diện tích cao su quàn lý:

- Diện tích cao su kinh doanh :
- Diện tích cao su KTCI3 :

2.026.76 ha 
1.984,58 ha

0 ha
'2.2 Khai thác, thu mua, chế biến cao su:

- Sản lượng khai thác
- Sản lượng thu mua
- Năng suất vườn cây
- Năng suất lao động theo san lượng
- Sản lượng chế biến

7,03 tấn/người 
5.500 tấn

3.200 tấn 
2.300 tấn 

1,61 tấn/ha

2.3 Chế biến Gồ :
- Sản lượng sản xuất:
- Sản lượng tiêu thụ :
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2.4 Sán xuầt kinh doanh :
- Sản lượng tiêu thụ: 5.500 tấn
+ Cao su khai thác: 3.200 tần
+ Cào su thu mua: 2.300 tấn
- Giá thành san xuất 28,19 triệu đồng
- Chi phi QLDN : 2,64 triệu dồng
- Chi phi bán hàng : 0,30 triệu dồng
- Giá thành tiêu thụ : 31,13 triệu dồng
- Giá bán binh quân : 38,00 triệu đồng

2.5 Tống Doanh thu: 354.878 triệu đồng
2.6 Tông chi phí : 327.866 triệu dồng
2.7 Tồng lợi nhuận trước thuế : 27.012 triệu đồng
2.8 Lợi nhuận sau thuế 21.610 triệu đồng
2.9 Lao động tiền lương :

- Tồng số lao động : 830 người
- Tổng quỳ tiền lương : 82.847 triệu dồng
- Thu nhập bình quân .1 8.1 triệu đồng/người/tháng

2.10 Chi tiêu dầu tư:
2.10.1 Tống nhu cầu vốn dầu tư: 23.397 triệu dồng
- Đầu tư XDCB trong năm: 14.842 triệu đồng
- Trả nợ vay dài hạn : 8.555 triệu đồng

2.10.2 Nguồn vốn . : 23.397 triệu đồng
- Vốn chú sỡ hữu : 17.350 triệu đồng
- Vốn vay : 6.047 triệu đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 dã dược kiềm toán bởi Công ty TNHH kiềm
toán và định giá Quốc Te với một số chỉ tiêu chính:

Tổng tài sản đến ngày 31/12/2021 là: 396,577 tỷ trong đó:
Tài sán ngấn hạn: 160,019 tỳ
Tài sản dài hạn: 236,558 ty
- Tài sản cổ định: 229,764 tỷ

' - Xây dựng cơ ban dử dang: 3,486 ty
- Đầu tư tài chính: 0,062 ty
- Tài sán dài hạn khác: . 3,246 ty

Tồng nguồn vốn: 396,577 ty
Vốn chu sở hữu 259,166 ty
-Vốn cổ dông góp đến ngày 31/12/2021 là: 196,832 ty
-Cổ phiếu quỳ - 0,79 tỷ
-Vốn khác (thặng dư, quỹ ĐTPT, lợi nhuận. .): 63,124 ty
Nợ ngắn hạn: 126,135 ty
Nợ dài hạn: 11,276 tỷ

Điều 3: Thông qua báo cáo hoại động cua Hội đồng quàn trị năm 202 ], phương hướng nhiệm vụ 
năm 2022.



Điều 4: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 
của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5: Thống nhất giao cho HĐQT và Ban điều hành công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị 
kiểm toán theo đề xuất cùa Ban kiểm soát phù hợp với các quy định kiểm toán Việt Nam. 

Danh sách 3 dơn vị kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất:
1. Cty TNHI1 Kiếm toán Kroizc.
2. Công ty TNHH hãng Kiểm toán (AASC).
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Te.

Điều 6: Thông qua nội dung phân phổi lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi 
nhuận năm 2022 như sau:
6.1. Phân phối lọi nhuận năm 2021
6.1.1. Lọi nhuận năm 2021 
Lợi nhuận trước thuế
- Thuế TNDN
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021
6.1.2 Trích lập các quỹ
Chi tiết như sau:

- Trích quỳ đầu tư phát triển (20% LN sau thuế):
- Trích quỹ khen thường phúc lợi : „
- Trích thường LIDỌT-BKS-Ban điều hành :
6.1.3 Lọi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021:
- Phân chia lợi nhuận liên doanh CT 134 :
- Chia cổ tức nãm 2021 (6,3%)/cỏ phiếu hình quân :
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phổi năm 2021
6.2 Ke hoạch phân phối lọi nhuận năm 2022
6.2.1 Lợi nhuận năm 2022
- Lợi nhuận trước thuế
- Thuế TNDN
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022
6.2.2 Trích lập các quỹ
Chi tiết như sau:

- Trích quỹ dầu tư phát triển (30% LN sau thuế):
- Trích quỳ khen thưởng phúc lợi (25% LN sau thuế) :
- Trích thưởng 1ỈĐQT BKS Ban điều hành (1%) :
6.2.3 Lọi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2022:
- Dự kiên phàn chia lợi nhuận liên doanh CT 134 :
- Dự kiến chia cổ tức năm 2022 (4,5%)/cố phiếu bình quân:
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 :

34.600.757.475 d 
7.452.729.968 d 

27.148.027.507 d 
13.372.102.232 d

5.429.605.501 đ 
, 7.762.296.731 đ

180.200.000 d 
13.775.925.275 đ 

81.615.495 d 
12.350.614.500 đ 

243.695.280 d

27.012.000. 000 đ 
5.402.000.000 đ

21.610.000. 000 d
12.101.000. 000 d

6.483.000.000 đ
5.402.000. 000 0 

216.000.000 d
9.508.730.000 đ
1.029.000. 000 đ
8.233.740.000 d 

245.990.000 đ

thù lao nămĐiều 7: Thông qua nội dung chi trà thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả 
2022 cho Hội đồng quán trị. Ban kiếm soát Công ty mà 1 lội dồng quản trị dề xuất như sau:
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7.1 Chi trá thù lao Hội đồng Quản trị. Ban kiểm soát (không chuyên trách) Công ty năm tài 
chính 2021:

- Chủ tịch HĐQT: 5.180.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT: 4.540.000 đồng/ngưừi/tháng
- Các thành viên Ban kiếm soát: 3.080.000 dồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 3.080.000 dồng/người/thẳng
Tống quỹ thù lao đã chi trà trong năm 2021: 282.000.000 đồng
Dối với trường hợp thành viên HĐQT. Trưởng ban kiểm soát giữ chức vụ quản lý 

trực tiếp tại Công ty, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ quỳ 
tiền lương theo phê duyệt của I lội dồng quan trị.

7.2 Kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiếm soát (không chuyên trách) Công ty 
năm tài chính 2022:

Căn cứ nhiệm vụ san xuất kinh doanh năm 2022 và công văn số 1059/CSVN- 
LĐTL ngày 04/05/2022 của Tập đoàn CNCS Việt Nam v/v hướng dẫn xây dựng quỹ tiền 
lương kế hoạch năm 2022. Hội dồng quản trị kính trình Dại hội dồng cổ đông thông qua 
mức thù lao kể hoạch năm 2022 của Hội đồng quán trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Chủ tịch HDQT: 6.357.032 dồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT: 5.520.112 đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát: 3.939.757 dồng/người/tháng
- Thư ký 11DQT: 3.939.757 dồng/người/tháng
rống quỳ thù lao kế hoạch năm 2022: 350.598.324 đồng và được quyết toán vào 

cuối năm tài chính theo quy định.
Đối với trường hợp thành viên HĐQT và ban kiểm soát giữ chức vụ quản lý trực tiếp 

tại Công ty. Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ quỳ tiền 
lương theo quy định.

Điều 8: Thống nhất thông qua việc cập nhật, bổ sung Diều lệ hoạt động của Công ty trên cơ sớ 
tuân thú Luật doanh nghiệp sổ 59/2020/QI114 và các văn ban pháp luật liên quan, phù họp với 
điều kiện áp dụng cùa Công ty và dám bảo quyền lợi của cố đông Công ty.
Điều 09: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công 
ty, tố chức tốt thực hiện Nghị quyết này theo dùng quy định pháp luật và điều lệ tổ chức
hoạt động của Công ty.
Các thành viên 1 lội dồng quản trị. Ban kiểm soát. Tống Giám đốc, các cổ đông và tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Đại hội đồng Cồ dông thường niên năm 2022 của Công ty cố phần 
Đẩu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh biểu quyết thông qua và có hiệu lực kế tỳ>ngày ký./.

Nơi nhận:
-  Ọúy Cổ đông;
- I IĐỌT Công ty;
- Ban điều hành Cõng ty;
- Ban kiếm soát;
- Lưu VT, TK.HĐQT.
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