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       TỜ TRÌNH 

          Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 
   
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021đã được kiểm toán của Tổng công ty Dầu Việt 

Nam - CTCP. 

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực tế trích lập, sử dụng, số dư 

các quỹ năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022, tuân thủ theo đúng các quy 

định về tỷ lệ trích lập Quỹ Khen thưởng – phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý, Hội đồng 

Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 

2021 như sau: 

STT   Chỉ tiêu   Số tiền  

     1   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua          (81.676.637.835) 

     2   Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021            568.669.990.989  

     3   Lợi nhuận sau thuế để dùng trích lập các Quỹ và chia cổ tức           486.993.353.154  

     4   Trích các Quỹ năm 2021           100.210.000.000  

   Quỹ đầu tư phát triển                                   -    

   Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (*)           97.984.000.000  

 Quỹ thưởng Người quản lý (**) 2.226.000.000 

     5   Chia cổ tức năm 2021 (3,5%)           361.980.325.000  

     6   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau             24.803.028.154  

Ghi chú: (*) và (**) mức trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi, Quỹ thưởng Người quản 

lý năm 2021 căn cứ theo quy định tại Điều 18 – Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

01/09/2016. 

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. 

Trân trọng ./.  
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