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TỜ TRÌNH  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

  

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CIC39. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ; 

Căn cứ Thông tư 116 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một 

số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CIC39 (CIC39); 

Theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 24/3/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) 

về việc thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 (ĐHĐCĐ). Nay HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau: 

Nội dung 1: Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: www.cic39.vn - Mục Quan hệ cổ 

đông – ĐHĐCĐ – Năm 2021) 

Nội dung 2: Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2020. 

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: www.cic39.vn - Mục Quan hệ cổ 

đông – ĐHĐCĐ – Năm 2021) 

Nội dung 3: Báo cáo thường niên năm 2020. 

 (Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: www.cic39.vn - Mục Quan hệ cổ 

đông – ĐHĐCĐ – Năm 2021) 

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động và 

kế hoạch kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:  

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư thực hiện dự án năm 2020: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2019 

Năm 2020 

KH 

2020 

TH 

2020 

+/- %/ 

2019 

% 

TH/KH 

I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC Riêng năm 2020 kiểm toán): 

1 
Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 
Tr đồng 802.278 760.000 638.232 -20% 84% 

2 
Tổng lợi nhuận 

trước thuế 
Tr đồng 86.536 115.700 98.595 14% 85% 

http://www.cic39.vn/
http://www.cic39.vn/
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STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2019 

Năm 2020 

KH 

2020 

TH 

2020 

+/- %/ 

2019 

% 

TH/KH 

3 
Nộp ngân sách Nhà 

nước 
Tr đồng 49.621 47.750 43.087 -13% 90% 

4 
Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
Tr đồng 70.395 91.000 81.254 15% 89% 

5 Tỷ lệ chi trả cổ tức %/VĐL 24% 24% 24% 0% 100% 

II. Tổng giá trị đầu tư: Tr đồng 111.336 124.150 35.256 -68% 28% 

1 
Đầu tư xây dựng cơ 

bản 
Tr đồng 5.141 2.500 3.389 -34% 136% 

2 
Đầu tư máy móc 

thiết bị 
Tr đồng 32.874 4.775 18.367 -44% 385% 

3 Đầu tư tài chính Tr đồng 48.943 16.875 14.200 -71% 84% 

4 Đầu tư dự án Tr đồng 24.378 100.000 0 -100% 0% 

III. Lao động và thu nhập 

1 Tổng số lao động Người 267 308 263 -1% 85% 

2 
Lương bình 

quân/người/tháng 
Tr đồng 12,5 12,5 12,7 2%  102% 

3 
Thu nhập bình 

quân/người/tháng 
Tr đồng 14,6 14,7 14,6 0% 99% 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021: 

STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2020 

KH 2021 

Giá trị +/- %/2020 

I. Các chỉ tiêu tài chính: 

1 Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
Triệu đồng 638.232 610.000 -4% 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 98.595 87.000 -12% 

3 Nộp ngân sách Nhà nước Triệu đồng 43.087 40.700 -6% 

4 Lợi nhuận sau thuế của công 

ty mẹ (trên BCTC hợp nhất) 
Triệu đồng 81.254 69.000 -15% 

5 Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ 

20-24% 
%/VĐL 24% từ 20-24% -17% - 0% 
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II. Tổng giá trị đầu tư: Triệu 

đồng 
35.256 72.600 106% 

1 Đầu tư xây dựng cơ bản 
Triệu đồng 

3.389 3.990 18% 

2 Đầu tư máy móc thiết bị 
Triệu đồng 

18.367 8.610 -53% 

3 Đầu tư tài chính 
Triệu đồng 

14.200 40.000 182% 

4 Đầu tư dự án 
Triệu đồng 

0 20.000 100% 

III. Lao động và thu nhập: 

1 Tổng số lao động Người 263 255 -3% 

2 Lương bình quân/người/tháng Triệu đồng 12,7 12,3 -3% 

3 Thu nhập bình 

quân/người/tháng 
Triệu đồng 14,6 14,4 -1% 

  

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: www.cic39.vn - Mục Quan hệ cổ 

đông – ĐHĐCĐ – Năm 2021). 

Nội dung 5: Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội 

bộ năm 2020. 

(Chi tiết vui lòng xem trong Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên 

HĐQT độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đăng tại website: www.cic39.vn - 

Mục Quan hệ cổ đông – ĐHĐCĐ – Năm 2021) 

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả 

cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: 

1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chia trả cổ tức năm 2020: (theo số liệu 

BCTC Riêng năm 2020 kiểm toán):           

 Đơn vị tính: VNĐ 

Stt Chỉ tiêu Tỷ trọng Số tiền 

1 Lợi nhuận sau thuế (LNST)   81.253.977.305    

2 Trích lập quỹ đầu tư phát triển 27%/ LNST  21.938.573.872    

3 Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5%/ LNST 4.062.698.865    

4 Trích quỹ khen thưởng người điều hành 2%/ LNST  1.625.079.546    

5 
Trích thù lao HĐQT, các Tiểu ban và Phụ trách 

QTCT 
1,5%/LNST 1.218.809.660 

6 Chi cổ tức công ty bằng tiền 24%/ VĐL  36.072.348.000    

http://www.cic39.vn/
http://www.cic39.vn/
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7 LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)   16.336.467.362    

8 
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 

trước 
 155.246.333.102 

9 Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)       171.582.800.464 

 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 

2020 là 24%/vốn điều lệ. 

 - Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã tạm ứng cổ tức công ty bằng 

tiền đợt 1 năm 2020 vào ngày 10/12/2020 với tỷ lệ thực hiện là: 12%/vốn điều lệ (1 cổ 

phiếu được nhận 1.200 đồng). 

 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 là: 

12%/vốn điều lệ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2021. 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức 

năm 2021: 

Đơn vị tính: VNĐ 

Stt Chỉ tiêu Tỷ trọng Số tiền 

1 Lợi nhuận sau thuế (LNST)   69.000.000.000    

2 Trích lập quỹ đầu tư phát triển 27%/ LNST  18.630.000.000 

3 Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5%/ LNST 3.450.000.000    

4 Trích quỹ khen thưởng người điều hành 2%/ LNST  1.380.000.000    

5 Trích thù lao HĐQT, UBKT và Phụ trách QTCT 1,5%/LNST 1.035.000.000 

6 
Chi cổ tức công ty bằng tiền (dự kiến từ 20% - 

24%) 

Tạm tính 24%/ 

VĐL 
 36.072.348.000    

7 LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)   8.432.652.000    
 

 HĐQT trình ĐHĐCĐ tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền năm 2021 dự kiến từ 20% đến  

24%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi tạm ứng cổ tức công ty 

đợt 1 năm 2021 tối đa 12%/vốn điều lệ. 

 Nội dung 7: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:  

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2021 đạt hiệu quả cao nhất. HĐQT thống nhất thông qua kiến nghị của Ủy ban kiểm toán 

(UBKT) trực thuộc HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, 

trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt 

tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch được Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong 04 công ty kiểm toán để thực hiện 

soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 sau: 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 
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- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 

- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.HCM. 

Nội dung 8: Sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và bổ sung 

ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện (Điện mặt trời) mã ngành 3511; Truyền tải và 

phân phối điện (việc chuyển điện từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân 

phối đến người sử dụng cuối cùng) mã ngành 3512. 

Nội dung 9: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 

116/2020/TT-BTC. 

Nội dung 10: Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư 

116/2020/TT-BTC. 

Nội dung 11: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có). 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 

            

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, TK.                                                         

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Văn 

CHỦ TỊCH 


