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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DUC̣ VIỆT NAM CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BI ̣TRƯỜNG HỌC 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Đôc̣ lâp̣ – Tư ̣do – Haṇh phúc 

 

                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017 

 

 

TỜ TRÌNH 

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 
(Taị Đại hôị đồng Cổ đông ngày 08/4/2017) 

 

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Sách và  

                 Thiết Bi ̣ Trường Học thành phố Hồ Chí Minh. 
 

- Căn cứ Luâṭ doanh nghiêp̣ số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lê ̣của Công ty CP Sách và Thiết Bi ̣Trường Hoc̣ thành phố Hồ 

Chí Minh; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã đươc̣ kiểm toán năm 2016; 

 

Hôị đồng quản tri ̣Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nôị dung sau: 

 

1/ Kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty CP Sách và TBTH TP.Hồ Chí Minh 

năm 2016: 

- Doanh thu   : 336.828.524.044 đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế :   14.343.024.216 đồng. 

- Chi phí thuế TNDN :     1.604.513.703 đồng. 

 

2/ Phân phối lơị nhuận năm 2016 của công ty CP Sách và TBTH TP.Hồ Chí Minh: 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang: 246.317.820 đồng. 

 - Lơị nhuâṇ sau thuế TNDN của năm 2016 đươc̣ dùng để phân phối là: 

13.005.857.439 đồng, đươc̣ phân phối như sau: 

  Đvt: đồng 

STT Chia cổ tức và phân phối các quy ̃  Số tiền  

1 Quy ̃đầu tư phát triển (5%) 650.292.872 

2 Quỹ dự trữ bổ sung vốn (vốn khác: 5%) 650.292.872 

3 Quỹ khen thưởng , phúc lợi (23%) 2.991.347.211 

  Trong đó:  

 3.1- Quỹ khen thưởng (8%) 1.690.761.467 

 3.2- Quỹ phúc lợi đơn vị (5%) 1.300.585.744 

4 Quy ̃khen thưởng Ban điều hành 650.292.872 
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Chia cổ tức 13% /mệnh giá, trên cổ phiếu đang lưu hành 

(5.665.530 cp): 7.365.189.000 

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ này chưa phân phối 698.442.612 

  TỔNG CỘNG 13.005.857.439 

 

4/ Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016: 

- Hội đồng quản trị:  407.000.000 đồng 

- Ban Kiểm soát    :  153.000.000 đồng 

- Thư ký Công ty   :   92.000.000 đồng 

 

5/ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: 

+ Doanh thu:   283 tỷ đồng. 

+ Lợi nhuận:     14,2 tỷ đồng. 

+ Cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu. 

 

6/ Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017: 

Tương tự năm 2016, khoán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký 

là 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. 

Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của Công 

ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng. 

 

7/ Chọn kiểm toán năm 2017: 

Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của 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 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp 

thuận; chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 
 

8/ Duyệt đơn giá tiền lương năm 2017: 

Ủy quyền cho Hội đồng quản tri ̣duyêṭ đơn giá tiền lương năm 2017, đảm bảo 

không thấp hơn năm 2016.  

 

9/ Giao cho Hôị đồng quản tri,̣ Ban điều hành hoàn thiêṇ các cơ sở pháp lý, lâp̣ các 

phương án khai thác hiêụ quả các cơ sở vật chất hiêṇ có của Công ty.   
 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 Trần Văn Hưng 

 


	- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
	- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh;
	- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;



