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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 
(Tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 24/4/2019) 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sách và  

                 Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh. 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2018; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: 

 

1. Báo cáo của Hội Đồng quản trị.  

 

2. Báo cáo của Ban kiểm soát. 

 

3. Báo cáo Ban giám đốc. 

 

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:  

 

Các nội dung chính về kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty cổ phần Sách và 

Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh năm 2018: 

- Doanh thu, thu nhập  : 386.727.513.988 đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế :   19.063.106.536 đồng. 

- Chi phí thuế TNDN  :     1.973.023.606 đồng. 

 

5. Phân phối lợi nhuận của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành 

phố Hồ Chí Minh: 

  Đơn vị tính: đồng 

STT CHỈ TIÊU 

 

BCTC năm 2018 

1 Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang 0 

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018 16.334.709.072 

3 Cộng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối 16.334.709.072 

4 Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:  

 4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% Lợi nhuận sau thuế 

 4.2 Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5% Lợi nhuận sau thuế 

 4.3 Chia cổ tức cho cổ đông  13% mệnh giá (1.300 
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đồng/cổ phiếu).  

 4.4 Quỹ đầu tư phát triển 

Lợi nhuận sau thuế còn 

lại sau khi phân phối các 

quỹ và chia cổ tức. 

 

 

6. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 

và kế hoạch năm 2019: 

6.1 Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 

là 5% lợi nhuận sau thuế tạm tính, tương ứng với số tiền là: 853.000.000 đồng. 

 

6.2 Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019: 

       Tương tự năm 2018, khoán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký từ 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. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019: 

+ Doanh thu, thu nhập  :   356.000.000.000đồng. 

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN :     17.300.000.000đồng. 

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

 

8. Chọn kiểm toán năm 2019: 

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 2019. 

 

9. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2019: 

Đề xuất ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 

2019: đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế, 

đảm bảo các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và không thấp hơn đơn giá tiền 

lương của năm 2018. 

 

 10. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Huy và ông Trần Lê Quang -  thành viên 

Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị đối với thời gian 

còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. 

Hồ Chí Minh: 

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: 
 … 

 … 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Huy 
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