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TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh,  

chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2020 
 

 
             

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

                                Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai. 
 

 

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

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 kết quả hoạt động năm 2019 và tình hình thực tế tại Công ty. 

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch 

sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2020, với 

nội dung như sau: 

1. Kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức năm 2020 

                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng. 

TT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2019 

Kế hoạch  

năm 2020 

1 Vốn điều lệ 41.711,75 41.711,75 

2 Tổng doanh thu 112.678,52 110.000,00 

3 Nộp ngân sách nhà nước 8.640,06 8.000,00 

4 Lợi nhuận sau thuế 5.995,57 5.800,00 

5 Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 14,37% 13,9% 

6 
Tỷ lệ trích lập các quỹ so với lợi 

nhuận sau thuế 
30% 30% 

7 Trích lập các quỹ 1.798,67 1.740,00 

 - Quỹ đầu tư phát triển 359,73 348,00 

 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.438,94 1.392,00 

8 Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức 4.196,90 4.060,00 

9 Tỷ lệ cổ tức 10,62% 9,73% 

10 
Thu nhập bình quân người lao 

động/tháng 
8,24 8,03 
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2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2020 

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, 

đầu tư phát triển và vốn huy động). 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

TT Nội dung 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Đã đầu tư 

đến 

31/12/2019 

KH đầu 

tư năm 

2020 

1 
Nâng cấp, cải tạo trụ sở Xí nghiệp Môi 

trường Sa Pa 
9.079,78 1.579,78 7.500 

2 Mua mới 01 xe ô tô tang lễ   1.700 

3 
Mua mới 01 xe ép rác 14 m3, tải trọng 

6,5 tấn 
  1.850 

4 
Mua mới 01 xe ép rác 6 m3, tải trọng 3 

tấn 
  1.150 

5 Mua mới 30 xe điện 3 bánh   990 

6 
Đầu tư hệ thống vườn ươm cây xanh 

đô thị  
  400 

7 Làm Gara để xe điện 3 bánh   100 

8 Đầu tư sửa chữa lớn nhà máy xử lý rác   500 

9 
Bổ sung máy nghiền mùn tinh cho nhà 

máy xử lý rác 
  150 

 Tổng công:   14.340 
 

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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