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số:(?íj /2021/TTr-HĐQT Đà Nằng, ngày 14 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
về việc: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 

Và tiếp tục triển khai thực hiện việc thành lập mói doanh nghiệp 
theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cỗ phần L IC O G I10

Căn cứ Luật doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty co phần L IC O I10 đã được Đại hội 
đông cô đông thông qua;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần L IC O G I10 đã được k iể r ^ ^ ^ í  
toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ỈCPA); y^ycoNGT

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 12/06/2021 thống nhất của Hội đồng quản trị,, Ban cỔPHÂ 
kiểm soát Công ty về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên n ạ m ự ^0G! 
2021 của Công ty cổ phần LIC O G I10.

Hội đông quản trị Công ty cố phân LICOGI 10 kính trình Đại hội đồng cố đông 
thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 
năm 2020

Thực hiện 
năm 2020 Tỷ lệ TH/KH

1 Tổng giá trị sản xuất Tr. đồng 123.340 114.075 92,48%
2 Doanh thu Tr. đồng 102,554 105.082 102,46%
3 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 500 314 62,8%
4 Đầu tư Tr. đồng 0 0 0,0%
5 Nộp ngân sách nhà nước Tr. đồng 6.950 377 5,43%
6 Tỷ lệ cổ tức % năm 3% 3% 100%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT Chỉ tiêu ĐVT Ke hoạch năm 
2021

1 Giá trị tổng sản lượng Tr. đồng 141.713
2 Doanh thu Tr. đồng 110.069
3 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 715
4 Nộp ngân sách Tr. đồng 700
5 Đầu tư Tr. đồng 3.900
6 Cổ tức tối thiểu %/năm 3%

1



3. Các nội dung khác về kế hoạch năm 2021

3.1. về công tác đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công 
ty quyết định việc triển khai đầu tư trên cơ sở phương án cụ thể gắn với nhu cầu thực tế của 
sản xuất, hiệu quả đầu tư và khả năng tài chính của Công ty.

3.2. Tiếp tục triển khai thực hiện việc thành lập mới Công ty TNHH MTV LICOGI 
10.1 do Công ty cổ phần LICOGI 10 nắm giữ 100% vốn điều lẹ trên cơ sở sắp xếp, nâng 
câp đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty là Chi nhánh Công ty cổ phần LICOGI 10 tại 
Hà Nội; Thành lập mới Công ty TNHH MTV LICOGI 10.6 do Công ty cổ phần LICOGI 10 
năm giữ 100% vốn điều lệ trên cơ sở sắp xếp, nâng cấp đơn vị hạch toán phụ thuộc của 
Công tỵ là Chi nhánh Công ty cổ phần LICOGI 10 tại Cao Bằng theo Nghị quyết đại hội 
đồng cổ đông năm 2019 đã được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Noi nhận:
- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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