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1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm
toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam)
Chỉ tiêu
1. Lợi nhuận trước thuế
+ Tổng công ty - CTCP (theo BCTC hợp nhất)
+ Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)
2. Tổng doanh thu
+ Tổng công ty -CTCP (theo BCTC hợp nhất)
+ Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)
3. Thực hiện đầu tư công ty mẹ
+ Lĩnh vực kinh doanh nhà
+ Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN
+ Lĩnh vực vật liệu và NCPT, đào tạo
4. Vốn điều lệ của TCT Viglacera-CTCP
5. Chia cổ tức bằng tiền (% vốn điều lệ 4.483,5 tỷ đồng)

Kế hoạch
2021

ĐVT: tỷ đồng
Thực hiện %TH/ KH
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75%
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78%
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125%

3. Kế hoạch năm 2022
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu
1. Lợi nhuận trước thuế
+ Tổng công ty - CTCP (theo BCTC hợp nhất)
+ Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)
2. Tổng doanh thu
+ Tổng công ty -CTCP (theo BCTC hợp nhất)
+ Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)
3. Thực hiện đầu tư công ty mẹ
+ Lĩnh vực kinh doanh nhà
+ Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN
+ Lĩnh vực vật liệu và NCPT, đào tạo
4. Vốn điều lệ của TCT Viglacera-CTCP
5. Chia cổ tức bằng tiền (% vốn điều lệ 4.483,5 tỷ đồng)

Thực hiện
2021

Kế hoạch
2022

%KH 2022/
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1.700
1.200
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104%
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4. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022

Triển khai đầu tư các dự án chuyển tiếp, dự án mới và các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm
2022, cụ thể như sau:
4.1. Lĩnh vực vật liệu
a. Các dự án chuyển tiếp và kế hoạch đầu tư chiều sâu, bổ sung hằng năm
- Tập trung triển khai thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy gạch Viglacera Eurotile (Dự án mua Nhà
máy Bạch Mã và đầu tư bổ sung) vào khai thác đúng tiến độ và mục tiêu của dự án, phát triển dòng
sản phẩm mới kích thước lớn, cao cấp đáp ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu của Công ty
Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Tiếp tục phát triển, tăng sản lượng và đa dạng các dòng sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng,
gương cao cấp, các sản phẩm kính gia công sau kính chất lượng cao phù hợp với xu hướng thị trường.
- Triển khai các dự án/hạng mục theo kế hoạch đầu tư chiều sâu, đầu tư bổ sung tại các đơn vị
thành viên về giải pháp công nghệ, kỹ thuật, dây chuyền thiết bị nâng cao mức độ tự động hóa, tỷ lệ
thu hồi, tiết giảm chi phí trong lĩnh vực sứ vệ sinh (đầu tư băng áp lực cao tại Sứ Mỹ Xuân, các robot
phun men tại các đơn vị sản xuất sứ), trong lĩnh vực gạch ốp lát. Tiếp tục nghiên cứu phát triển các
dòng sản phẩm panel và gạch bê tông khí chưng áp và các giải pháp tận dụng nguyên liệu tro/xỉ, tiết
kiệm tài nguyên, tiết giảm chi phí.
- Tiếp tục thực hiện đầu tư máy móc thiết bị nâng công suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm
tại Công ty Sen vòi Viglacera.
b. Chuẩn bị đầu tư và đầu tư các dự án mới:
- Nghiên cứu triển khai đầu tư Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ Giai đoạn 2, công
suất 900 tấn/ngày; Đầu tư kho thành phẩm, nhà kho cho thuê tại Nhà máy Mỹ Đức và Nhà máy
gạch Viglacera Eurotile.
- Khảo sát, đầu tư mở rộng và đầu tư mới các mỏ nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp sản
xuất vật liệu xây dựng (feldspar, cát).
- Nghiên cứu triển khai đầu tư Dự án sản xuất nắp bệt và phụ kiện sứ vệ sinh đáp ứng nhu cầu
cho sản phẩm sứ vệ sinh của Tổng công ty (Công ty Sen vòi Viglacera làm chủ đầu tư); Nghiên cứu
triển khai đầu tư dự án sản xuất bao bì tại KCN Mỹ Xuân (Công ty CP Bao bì và Má phanh làm
chủ đầu tư).
- Nghiên cứu, khảo sát tìm kiếm địa điểm mới để đầu tư phát triển sản phẩm đất sét nung theo
công nghệ mới của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Đầu tư mở rộng các hệ thống kênh phân phối trong hoạt động thương mại, chiến lược phát
triển thương hiệu của Tổng công ty; đầu tư cho phát triển thương hiệu và thị trường sản phẩm gạch
ốp lát tấm lớn.
c. Tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các dự án đã được Bộ Xây Dựng đồng ý tại văn bản số
1111/BXD-QLDN ngày 6/4/2021, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4.2. Lĩnh vực bất động sản
a. Khu công nghiệp:
- Tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật/dịch vụ tại các KCN đang triển khai: Hải Yên, Đông
Mai - Quảng Ninh; Phú Hà GĐ1- Phú Thọ; Tiền Hải - Thái bình; Đồng Văn IV GĐ1, GĐ2 - Hà
Nam; Yên Phong IIC và Yên phong mở rộng - Bắc Ninh; Phong Điền – Huế; Yên Mỹ - Hưng Yên.
- Khởi công mới, thực hiện đầu tư Khu công nghiệp Thuận Thành I (~262,71 ha) tại Bắc Ninh.
- Tiếp tục triển khai các bước công việc chuẩn bị đầu tư các KCN mới: Đông Mai mở rộng Quảng Ninh (~145 ha); Tiền Hải mở rộng - Thái Bình (~329 ha); Mở rộng KCN Phú Hà - Phú Thọ
(100 ha); Đồng Văn 4 mở rộng - Hà Nam (300 ha); Khu A KCN Phong Điền - Thừa thiên Huế
(~120 ha).
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- Khảo sát nghiên cứu một số địa điểm để phát triển các KCN mới tại các địa phương có vị trí
có lợi thế về hạ tầng, thu hút đầu tư và khả năng kinh doanh. Theo đó, sẽ thành lập các pháp nhân
mới để triển khai các dự án đầu tư Khu công nghiệp mới tại các địa phương:
+ KCN Phù Ninh - Phú Thọ (~ 450ha); KCN Đông Triều - Quảng Ninh (~ 425 ha); KCN tại
Quảng Yên – Quảng Ninh (~ 400 ha).
+ Tổ hợp KCN-Dịch vụ-Đô Thị Tây Phổ Yên - Thái Nguyên (900 ha, trong đó 700 ha KCN
và 200 ha Đô thị-dịch vụ); Một số Tổ hợp KCN – Dịch vụ - Đô thị khác tại Thái Nguyên (~ 360
ha).
+ Tổ hợp KCN – Đô thị - Dịch vụ tại tỉnh Yên Bái (380 ha, trong đó KCN Trấn Yên 254 ha,
Khu Đô thị và dịch vụ 126 ha).
+ KCN Hòa Lạc-Hữu Lũng - Lạng Sơn (560ha).
+ Tổ hợp KCN – Đô thị - Dịch vụ tại Khánh Hòa (khoảng 900 ha).
+ Các KCN tại phía Nam và các địa điểm khác.
- Tìm kiếm/hợp tác với các đối tác đủ năng lực tài chính, có lợi thế kinh doanh đầu tư các dự án
thành phần tại các KCN để gia tăng tiện ích, nâng đẳng cấp và thương hiệu các KCN của Tổng
công ty và khai thác tối đa hiệu quả quỹ đất:
+ Nhà xưởng, kho bãi cho thuê.
+ Kinh doanh dịch vụ ăn uống, thương mại và các dịch vụ hạ tầng khác...
Mục tiêu phấn đấu năm 2022-2023, Tổng công ty chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư mới
khoảng 2.000 ha khu công nghiệp.
b. Khu đô thị và nhà ở:
Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân:
- Tiếp tục phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đồng bộ với phát triển KCN hiện có
cũng như đầu tư mới của Tổng công ty với các dự án trọng điểm: Nhà ở công nhân tại các KCN
Đồng Văn IV, Phú Hà; Khu nhà ở XH 9,8ha Yên Phong-Bắc Ninh.
- Triển khai dự án liên danh Nhà ở xã hội tại Kim Chung (CT3, CT4 và CT5).
- Khởi công mới các dự án nhà ở công nhân tại KCN Đông Mai, KCN Hải Yên. Tiếp tục tham
gia công tác lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương – Đông Anh (Theo
chương trình của UBND thành phố Hà Nội).
- Khảo sát, chuẩn bị đầu tư phát triển các dự án: Khu nhà ở xã hội KCN Phú Hà (Phú Thọ);
Khu đô thị - dịch vụ Đông Triều (Quảng Ninh); Khu nhà ở công nhân KCN Tiền Hải (Thái Bình);
Đồng thời, tiếp tục khảo sát, tìm kiếm phát triển các quỹ đất mới để đầu tư các khu nhà ở xã hội, nhà
ở công nhân tại các địa phương có điều kiện phù hợp.
Nhà ở thương mại và khu du lịch nghỉ dưỡng:
- Khu chung cư thương mại tại các ô đất HH1, HH2 – KĐT Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội.
- Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư cải tạo và đầu tư
các khu chung cư cũ tại Hà Nội.
- Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư: Dự án Khu đô
thị mới Tây Bắc TP Bắc Ninh (25,6 ha).
- Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư: Dự án Khu dịch
vụ, đô thị và nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cho người lao động trong KCN Yên Phong II tại huyện
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (95 ha).
- Nghiên cứu phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện có để đầu tư khu nhà ở, dịch vụ
tại khu đất của Nhà máy Kính Đáp Cầu - phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh trên khu đất diện tích
12,5ha (Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu).
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- Tiếp tục triển khai Dự án khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải GĐ1 với diện tích 35ha theo
dự án đã được phê duyệt. Tổ chức lập và trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 cho GĐ2 với
diện tích khoảng 40ha (Công ty CP Viglacera Vân Hải).
- Khảo sát, tìm kiếm phát triển các quỹ đất mới để đầu tư các dự án khu đô thị, khu nhà ở.
Mục tiêu phấn đấu năm 2022-2023, Tổng công ty chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư mới
khoảng 200 ha trong lĩnh vực nhà ở.
c. Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị/tài sản để nâng cao năng lực thi công và hoạt động SXKD
của các đơn vị.
d. Tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các dự án đã được Bộ Xây Dựng đồng ý tại văn bản số
1111/BXD-QLDN ngày 6/4/2021, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4.3. Đầu tư tại nước ngoài
Triển khai các dự án đầu tư tại Cuba đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
thông qua tại Nghị quyết số 174/TCT-NQĐHCĐ ngày 27/4/2021. Trong đó, tiếp tục triển khai giai
đoạn 2 tại các Dự án KCN ViMariel và Dự án Liên doanh SanVig.
4.4. Lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đào tạo
- Đầu tư các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho
các sản phẩm VLXD của Tổng công ty; Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới; Triển khai các chuyên đề tư vấn các dự án đầu tư sản xuất
vật liệu xây dựng.
- Nghiên cứu đầu tư hệ thống băng đổ rót áp lực cao, trước mắt triển khai tại Công ty Sứ
Viglacera Mỹ Xuân, sau đó sẽ tiếp tục triển khai tại Công ty Sứ Viglacera Bình Dương.
- Nghiên cứu đầu tư Trung tâm (R&D) sứ vệ sinh, gạch ốp lát tại Viện NCPT Viglacera.
- Nghiên cứu nâng cao chất lượng lớp phủ, đa đạng hóa sản phẩm kính low-e và phát triển các
sản phẩm mới tại Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng.
- Nghiên cứu đầu tư hệ thống quản trị (hệ thống ERP, số hóa dữ liệu…). Đồng thời, triển khai
hệ thống quản trị báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD hằng tuần/tháng tại văn phòng Tổng
công ty.
- Tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Viện
nghiên cứu phát triển Viglacera, Trường Cao đẳng Viglacera, hệ thống phòng thí nghiệm trong các
nhóm/lĩnh vực sản phẩm.
5. Công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2022

5.1. Tiếp tục thực hiện tăng/thoái vốn điều lệ, đồng thời cơ cấu lại sở hữu vốn của Tổng công ty tại
các công ty con đã được chấp thuận chủ trương tại văn bản số 1111/BXD-QLDN ngày 06/04/2021
và văn bản số 1247/BXD-QLDN ngày 15/04/2021, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 ngày 27/04/2021.
5.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các phương án tăng vốn điều
lệ, đồng thời cơ cấu lại sở hữu vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên trong năm 2022.
Trong đó:
- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty ViMariel - CTCP từ 10.000.000 USD lên
19.000.000 USD để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư phát triển hạ tầng KCN ViMariel. Tổng công ty
nắm giữ tối thiểu 99,94% vốn điều lệ tại Công ty ViMariel - CTCP.
- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ lên
1.886 tỷ đồng để triển khai đầu tư Giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày; Dự kiến, Tổng công ty nắm
giữ 55% vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng vốn.
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6. Thực hiện chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022:

6.1. Thực hiện năm 2021
a. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 được căn cứ theo Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 174/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021, cụ thể:
- Hội đồng quản trị (05 người) là 108 triệu đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát (03 người) là 56 triệu đồng/người/tháng.
b. Tiền thưởng của người quản lý:
Năm 2021 Công ty mẹ Tổng công ty đạt mức lợi nhuận 1.149 tỷ đồng/KH 750 tỷ đồng
ĐHĐCĐ giao (đạt 153%). Vì vậy người quản lý công ty, bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm
soát, Ban điều hành (Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) dự kiến được thưởng 1,5 tháng tiền
lương bình quân thực hiện.
6.2. Kế hoạch năm 2022:
Mức tiền lương bình quân kế hoạch của viên chức quản lý năm 2022 dự kiến:
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

1. Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)
2. Thù lao Ban kiểm soát (03 người)
3. Tiền thưởng
Hội đồng quản trị (05 người)
Ban Kiểm soát (03 người)

Triệu đồng/
người/tháng
1,5 tháng lương
BQ/người (triệu đồng)

Năm 2021
Kế hoạch Thực hiện
108
108
56
56
162
84

162
84

Kế hoạch
năm 2022
108
65,8
162
98,7

Trường hợp lợi nhuận thực hiện của Công ty mẹ hoàn thành kế hoạch năm 2022, người quản
lý công ty, bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành (Phó Tổng giám đốc, Kế
toán trưởng) dự kiến được thưởng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện.
7. Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021
1) Lợi nhuận trước thuế và chưa trích Quỹ phát triển KHCN:
- Trích Quỹ Phát triển KHCN:
2) Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế TNDN sau khi trích Quỹ phát
triển KHCN:
3) Lợi nhuận công ty mẹ sau thuế TNDN:
+ Hồi tố lợi nhuận do tăng TSCĐ bê tông khí (đã chi đầu tư từ nguồn
Quỹ KHCN):
4) Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối (LNST):
Tổng trích lập các quỹ, gồm:
- Trích Quỹ thưởng NQL hoàn thành kế hoạch (1,5 tháng lương NQL):
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,94% LNST):
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (25,11% LNST):
5) Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ:
6) Chia cổ tức:
Vốn điều lệ chia cổ tức
Chia cổ tức (15% vốn điều lệ):

1.248.943.437.441 đồng
100.000.000.000 đồng
1.148.943.437.441 đồng
933.196.183.322 đồng
74.024.839.306 đồng
1.007.221.022.628 đồng
334.696.022.628 đồng
1.749.481.024 đồng
80.000.000.000 đồng
252.946.541.604 đồng
672.525.000.000 đồng
4.483.500.000.000 đồng
672.525.000.000 đồng
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7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
Khi lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ vượt kế hoạch sẽ xem xét trích Quỹ Phát triển Khoa
học và công nghệ tối đa 10% lợi nhuận trước thuế và trích các quỹ khác theo quy định.
Cổ tức kế hoạch năm 2022 dự kiến là 16%/Vốn điều lệ.
8. Kế hoạch sử dụng các quỹ năm 2022:
8.1. Phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển trong năm 2022
- Quỹ đầu tư phát triển trích bổ sung trong năm 2022 là 252.946.541.604 đồng .
- Phương án sử dụng: Thực hiện các dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty (Dự án đầu tư
xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thuận Thành I – tỉnh Bắc Ninh); sử dụng tăng vốn
điều lệ tại các đơn vị thành viên để triển khai các dự án đầu tư: KCN ViMariel, Giai đoạn 2 Nhà
máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ…).
8.2. Tình hình sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2021 và Phương án sử dụng
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) trong năm 2022:
a. Số dư Quỹ phát triển KHCN được sử dụng tại 31/12/2020:
129.539.409.948 đồng
b. Sử dụng quỹ phát triển KHCN trong năm 2021:
16.033.412.971 đồng
+ Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Aosibo:
3.541.911.795 đồng
+ Nghiên cứu và thực hiện các giải pháp kiểm soát, đánh giá
3.273.432.097 đồng
chất lượng sản phẩm, nguyên nhiên vật liệu:
+ Hoạt động đào tạo:
2.841.322.000 đồng
+ Đề tài cấp Nhà nước (Bê tông khí) - Phần vốn tự có
6.376.747.079 đồng
c. Trích bổ sung Quỹ phát triển KHCN năm 2021:
100.000.000.000 đồng
d. Số dư Quỹ Phát triển KHCN tại 31/12/2021:
213.505.996.977đồng
e. Phương án sử dụng quỹ Phát triển KH và CN trong năm 2022:
+ Các đề tài KHCN do Viện NCPT Viglacera thực hiện.
+ Hợp đồng dịch vụ tư vấn công nghệ, nghiên cứu phát triển với Aosibo. Hoạt động mua sắm
thiết bị thí nghiệm; Hoạt động nghiên cứu và thực hiện các giải pháp kiểm soát, đánh giá chất
lượng sản phẩm, nguyên nhiên vật liệu của Viện nghiên cứu phát triển Viglacera.
+ Nghiên cứu đầu tư hệ thống băng đổ rót áp lực cao, trước mắt triển khai tại Công ty Sứ
Viglacera Mỹ Xuân, sau đó sẽ tiếp tục triển khai tại Công ty Sứ Viglacera Bình Dương.
+ Trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) sứ vệ sinh tại Viện NCPT Viglacera.
+ Nghiên cứu nâng cao chất lượng lớp phủ, đa đạng hóa sản phẩm kính low-e và phát triển
các sản phẩm mới tại Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng.
+ Nghiên cứu và triển khai hệ thống quản trị (hệ thống ERP, số hóa dữ liệu…) tại Tổng công ty
và các đơn vị thành viên.
+ Hoạt động đào tạo; Các hoạt động và đề tài NCPT khác.
Phương án sử dụng chi tiết đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được ủy quyền cho
Hội đồng quản trị Tổng Công ty xem xét phê duyệt.
9. Đối với các công ty con, công ty liên kết:
- Thưởng cho các công ty con, công ty liên kết hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận, tồn
kho, thu hồi công nợ... Mức thưởng tối đa 50% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch sau khi đã trừ
thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP xem xét phê duyệt mức thưởng phù
hợp với điều kiện thực tế và mức hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận, tồn kho, thu hồi công nợ … của
công ty.
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10. Đối với các công ty phụ thuộc, chi nhánh Tổng công ty
- Thưởng cho các đơn vị phụ thuộc, chi nhánh Tổng công ty khi hoàn thành vượt mức các chỉ
tiêu kế hoạch về lợi nhuận, tồn kho, thu hồi công nợ..., mức thưởng tối đa 50% phần lợi nhuận vượt
so với kế hoạch sau khi đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng phương án thưởng cho các đơn vị phụ thuộc, chi
nhánh Tổng công ty phù hợp với điều kiện thực tế của công ty và mức hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận
của Công ty Mẹ, trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty: Lựa chọn một trong số các công ty: Công ty
TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty KPMG, Công ty
TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở đề
nghị của Ban kiểm soát Tổng công ty.
12. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị
công ty của Tổng công ty để phù hợp với các nội dung của Luật Doanh nghiệp số
59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày
11/01/2022, đáp ứng nhu cầu quản trị Tổng công ty (có Dự thảo kèm theo).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn
Tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải tại địa chỉ: http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong/daihoi-co-dong.html.
Tài liệu Đại hội có thể được cập nhật bổ sung đến trước thời điểm Đại hội. Để cập nhật thông tin kịp thời các nội dung
bổ sung (nếu có) của tài liệu Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ nêu trên.
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