
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI 

 

Số: 09 /TTr-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai,  ngày  06  tháng 5 năm 2020 

 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Phương án  

phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 
______________________ 

 

 

 

  Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 

      Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.  

 
 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 

tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/5/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2019 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 

tỉnh Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua  

phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, như sau: 

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019 (LNST):  

      5.995.571.442 đồng. 

2. Trích lập các quỹ (30% LNST): 1.798.671.442 đồng. 

Trong đó: 

a) Quỹ đầu tư phát triển (20% của 30% LNST):  

     359.734.288 đồng. 

b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng của người 

quản lý doanh nghiệp (80% của 30% LNST): 

    1.438.937.154 đồng. 

3. Lợi nhuận của năm 2019 còn lại để chia cổ tức (70% LNST):  

 4.196.900.000 đồng. 

4. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần. 

5. Tỷ lệ chia cổ tức: 10,06167%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận  1.006,167 đồng). 
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6. Triển khai thực hiện:  

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả 

và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 
 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Quý Cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

   (Tài liệu ĐHCĐ 2020). 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Phạm Văn Tân 
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