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TỘ TRÌNH
về việc xin phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTXD C ữ  bản 

năm 2022 của Cong ty CP ĐTXD cao su Phú Thịnh

Kính gửi : - Đại hội dồng cổ đông Công ty cồ phần ĐTXD Cao su Phú Thịnh

Căn cứ Quyết định số I026/QĐ-CSVN ngày 05/10/2006 của Chủ tịch HĐQT 
Tổng Công ty Cao su Việt Nam V/v Phê duyệt phương án góp von thành lập Công ty 
Cổ phần Dầu tư Xây dựng Cao su Phủ Thịnh;

Căn cứ Quyết định số 244/QD-HDQTCSVN ngàỵ 21/10/2021 cùa HĐQT Tập 
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vè việc tạm giao ké hoạch khôi lượng năm 2022 
cho các đơn vị thành viên Tập đoàn;

Căn cứ Công văn sổ 879/HĐQTCSVN-KT1ĐT, ngày 26/10/2021 của Tập đoàn 
Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc xây dựng và trình duyệt kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Tờ trình sổ 315A/TTr-PTR, ngày 15 tháng 11 năm 2021 cùa Tổng Giám 
đốc Công ty Cổ phần DTXD Cao su Phủ Thịnh về việc xin phô duyệt kế hoạch sàn XUÔI 

kinh doanh và ĐTXD cơ bán năm 2022 cùa Công ty Cô phần ĐTXD cao su Phú Thịnh;
Căn cứ Công vàn sổ 62/HĐTVCSPR-KHĐT, ngày 05/05/2022 của HĐTV Công 

ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng về việc thỏa thuận lạm thời kể hoạch SXKD -  đầu tư 
XDCB năm 2022 của Công ty CPĐTXD Cao su Phú Thịnh.

HĐQT Công ty cổ phần ĐTXD Cao su Phủ Thịnh lập tờ trình kính trình Đại 
hội đồng cổ dông phê duyệt kế hoạch sàn xuất kinh doanh và ĐTXD cơ bản năm 2022 
cùa Công ty cố phẩn ĐTXD cao su Phú Thịnh với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Sán. luọng khai thác:
- Diện tích khai thác
- Sản lượng khai thác
- Nâng suất bình quân
- Sản lượng cao su thua mua

2. Chế biến Gỗ
- Sản lượng gỗ phôi cao su sản xuất 
Trong đỏ : + Go phôi cao su

• 3. Sản xuất kinh doanh
- Sản lượng tiêu thụ 
+ Cao su khai thác 
+ Cao su thu mua
- Giá thành sán xuất
- Chi phí QTDN
- Chi phí bán hàng
- Giá thành tiêu thụ
- Giá bán bình quân
- Tổng doanh thu

1.984,58 ha
3.200 tấn 

1,61 tấn/ha
2.300 tấn
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5.500 tấn
3.200 lấn
2.300 tắn 

28.19 triệu đồng
2,64 triệu đồng 
0,30 triệu đồng 

31,13 triệu đồng 
38,00 triệu dồng 

354.878 triệu đồng
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Trong dỏ: + Doanh thu từ kinh doanh mủ cao su 
+Doanh thu lừ ché biến gô 
+Hoạt động tài chính

- Lợi nhuận trước thuế: (đã trừ chi phí tài chính) 
Trong đó : +Lợi nhuận từ kinh doanh mù cao su

+Lợi nhuận từ chế biên gô
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ

4. Lao động tiền lưong
- Tổng số lao động
- Tổng quỳ tiền lương
- Thu nhập bình quân

5. Tổng nhu cầu vốn đầu tư
5.1. Tổng vốn dầu tư XDCB nám 2022
- Giao thông
- Kiến trúc
- Điện nước
- Thiết bị

5.2. Trả nọ' gốc vay dài hạn ngân hàng
6. Nguồn vốn đầu tư

- Vốn chú sở hữu
Trong đó : - Khấu hao TSCĐ

- Quỹ dầu tư phát triển
- Vốn vay

209.000 triệu đỏng 
. 145.853 triệu đòng 

25 triệu đồng 
27.012 triệu đồng 
20.465 triệu đồng 

6.547 triệu đồng 
7,61 % 
13.72%

830 người 
82.847 triệu đồng 

8,1 triệu đồng/người/tháng 
23.397 triệu đọng 
14.842 triệu đồng 

2.160 triệu đồng 
4.254 triệu đồng 

261 triệu đồng 
8.167 triệu đồng 

8.555 triệu đồng 
* 23.397 triệu đồng

17.350 triệu đồng 
11.767 triệu đông 
5.583 triệu đồng 
6.047 triệu đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐTXD Cao su Phú Thịnh kính trình Đại 
Hội dồng cổ dông Công ty cổ phần ĐTXD Cao su Phú Thịnh xem xét biểu quyết 
thông qua đế Hội đồng quan trị Công ty có cơ sỡ uiao cho Ban Tổng Giám dốc điều 
hành thực hiện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu dề ra.

Kính trình./.
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