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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       CAO SU VIỆT NAM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              –––––––––                          ––––––––––––––––––––––––   

     Số: 297/TTr-HĐQTCSVN                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển,                               
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 

của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP 

––––––––––––––––– 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.  

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 
Nam - Công ty cổ phần;  

 Căn cứ Công văn số 340/UBQLV – NN ngày 25/3/2022 của Ủy ban Quản lý 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Và các tài liệu có liên quan, 

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022 thông qua: (1) kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; (2) kế hoạch 
phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng của Công ty mẹ - Tập đoàn 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 
Số tiền 

Tỷ lệ 
TH 2021 KH 2022 

1 Doanh thu và TN khác 3.970 4.460 112,34% 
2 Lợi nhuận trước thuế 2.334 2.310 98,97% 
3 Lợi nhuận sau thuế 2.334 2.300 98,54% 
4 Tỷ suất LN/doanh thu và TN khác 58,79% 51,79%   
5 Tỷ suất LN/vốn điều lệ 5,84% 5,78%   

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty mẹ - Tập đoàn 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu TH 2021 
KH 
2022 

Tỷ lệ % 

1 Doanh thu và thu nhập khác1 28.350 29.707 104,79% 

                                              
1 Bao gồm nguồn thu từ lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết. 
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TT Chỉ tiêu TH 2021 
KH 
2022 

Tỷ lệ % 

2 Lợi nhuận trước thuế 6.213 6.480 104,30% 
3 Lợi nhuận sau thuế 5.340 5.340 100,00% 
4 Tỷ suất lợi nhuận TT/doanh thu 21,92% 21,81%   
5 Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn điều lệ 15,53% 16,20%   

1.3. Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty mẹ - Tập đoàn  

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu TH 2021 
KH 
2022 

Tỷ lệ % 

1 Đầu tư XDCB 4,6 1.278,2 27.786,96% 
2 Đầu tư tài chính dài hạn 307,0 1.082,0   

2.1 Công ty TNHH MTV 269,0 999,9 371,71% 
2.2 Doanh nghiệp khác 38,0 82,1 216,05% 
  Cộng 311,6 2.360,2   

Nguồn vốn: Từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay. 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn2 

Đơn vị tính: Tỷ đồng  
TT Chỉ tiêu Số tiền 
1 Lợi nhuận sau thuế năm 2022 2.300 
2 Cổ tức (05%/vốn điều lệ) 2.000 
3 Trích lập các quỹ theo quy định 300 
4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 0 

3. Vấn đề báo cáo bổ sung 

Thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định 
tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội 
dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tập 
đoàn đã được Đại hội thông qua theo quy định hiện hành. 

Thứ hai, với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xung đột tại một số khu 
vực trên thế giới…v.v đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đại hội đồng cổ 
đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 
và đầu tư phát triển năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả 
cao nhất cho Tập đoàn, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông gần nhất. 

                                              
2 Việc chuẩn hóa số liệu, phương án phân phối lợi nhuận sẽ được thực hiện khi báo cáo tài chính năm 

2022 của Tập đoàn được kiểm toán/Ủy ban Quản lý vồn nhà nước tại doanh nghiệp thỏa thuận và Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2023 thông qua theo quy định. 
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Trên đây là Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; kế 
hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
- Công ty cổ phần, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 Trân trọng kính trình./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBQL VNN tại DN (để b/c); 
- HĐQT, Ban KS, Ban TGĐ;  
- Lưu: VT, KHĐT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ          
CHỦ TỊCH  

(Đã ký) 
Trần Công Kha 
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