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TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 

 

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2021 của Công ty cổ phần Nhựa 

Đồng Nai, Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 

thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao HĐQT 2021 và  

Kế hoạch năm 2022 như sau: 

 

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 

TT Chỉ tiêu – Báo cáo tài chính riêng ĐVT Thực hiện 2021 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 2.329.899.417.749 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  Đồng 12.126.761.969 

3 Lợi nhuận sau thuế  Đồng 10.711.063.527 

4 
Lợi nhuận giữ lại bổ sung vốn hoạt động của 

công ty 
Đồng 10.711.063.527 

5 Tỷ lệ cổ tức năm 2021 % 0 

 

 II. Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch tổng mức 

thù lao năm 2022 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho  
Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như 
sau: 

Stt Nội dung 
Tổng thù lao 2021 

(VNĐ) 
Kế hoạch tổng mức thù 

lao 2022 (VNĐ) 

1  Hội đồng quản trị  120.000.000 120.000.000 

 

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

 



Nơi nhận: 

-    Như trên; 

-    HĐQT; 

-    Lưu VT, 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký)  

 

VŨ ĐÌNH ĐỘ 

 

 


