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TẬP ĐOÀNCNCAO SUVN-CTY CỔPHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số : …....../TTr -TAC Bình Dương, ngày tháng năm 2023 

 

 
 

TỜ TRÌNH XIN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 

 
Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An 

 

- Căn cứ Thỏa thuận số 162/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 29/04/2022 của Tập 

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc tạm thỏa thuận kế hoạch năm 

2022 của Công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An. 

- Căn cứ Nghị quyết 01/2022/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 18/03/2022 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An. 

- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty: 

HĐQT Công ty xin giải trình trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện 

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau: 

Do ảnh hưởng chiến tranh, lạm phát thế giới làm giá hàng hóa, năng lượng 

vẫn ở mức cao, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nội thất gỗ giảm mạnh, người dân chỉ 

lo mua nhu yếu phẩm, nên sản phẩm gỗ tồn kho nhiều không bán được, do vậy 

khách hàng không đặt hàng mới, đơn hàng cũ bị hủy, giãn thời gian giao hàng làm 

ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập của người lao động; đồng thời giảm sản 

lượng, doanh thu, lợi nhuận của công ty. 

Trong năm 2022 công ty phải chịu phát sinh tăng khoản thuế 8,987 tỷ đồng 

tiền thuê đất tại chi nhánh Bình Phước theo thông báo số 1686/TB-CT ngày 

03/6/2022 của Cục thuế Bình Phước về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và theo 

thông báo nộp tiền số 85/TTHT-CCT của Chi cục thuế Chơn Thành tiền thuê đất 

năm 2021 được giảm 30% do ảnh hưởng Covid-19, chi tiết như sau: 

Năm Đơn giá Phải nộp 
Giảm 30% do 

Covid-19 
Đã nộp Nộp bổ sung 

 
Năm 2016 

 
676.691.175 

 
676.691.175 

  
111.655.000 

 
565.036.175 

 

Năm 2017 
 

676.691.175 
 

676.691.175 
  

111.655.000 
 

565.036.175 

 

Năm 2018 
 

676.691.175 
 

676.691.175 
  

111.655.000 
 

565.036.175 

 

Năm 2019 
 

676.691.175 
 

676.691.175 
  

111.655.000 
 

565.036.175 

 

Năm 2020 
 

676.691.175 
 

676.691.175 
  

111.655.000 
 

565.036.175 

 

Năm 2021 
 

3.848.199.075 
 

3.848.199.075 
 

1.154.459.723 
 

111.655.000 
 

2.582.084.352 

 

Quý 1/2022 
 

3.848.199.075 
 

962.049.769 
   

962.049.769 

 

Qúy 2,3,4/2022 
 

3.639.798.750 
 

2.729.849.063 
  

111.655.000 
 

2.618.194.063 

 

Tổng cộng 
   

8.987.509.058 
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Công ty đã nhiều lần làm công văn kiến nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành 

tỉnh Bình Phước và đã có buổi làm việc cùng các sở, ban ngành Bình Phước ngày 

08/9/2022, tuy nhiên chưa có kết quả khả quan. Do vậy công ty đã phải nộp khoản 

thuế 8,987 tỷ đồng trong quý 4/2022. Đây là khoản chi phí phát sinh bất khả 

kháng do cơ chế, chính sách của nhà nước, do vậy ảnh hưởng tới lợi nhuận của 

công ty. 

Mặc dù đơn hàng thiếu, sản lượng, doanh thu không đạt kế hoạch nhưng 

công ty đã nỗ lực phấn đấu và đưa nhiều giải pháp, tiết kiệm chi phí tối đa để đạt 

lợi nhuận theo kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận thực hiện năm 2022 bị giảm khoản 

phát sinh tăng tiền thuê đất tại chi nhánh Bình Phước là 8,987 tỷ đồng. 

Từ những thực tế trên, HĐQT đã trình Tập đoàn xin điều chỉnh kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2022 như sau: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
SL được 

duyệt 

SL điều 

chỉnh 
Tỷ lệ % 

1 Tổng doanh thu Tr đồng 569.500 496.011 87,10% 

2 Tổng chi phí Tr đồng 547.800 483.204 88,21% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 21.700 12.807 59,02% 

4 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 17.180 10.017 58,31% 

5 Chia cổ tức % 11% 6% 54,55% 

6 Tỷ suất LNTT/Doanh thu % 3,81% 2,58% 67,76% 

7 Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ % 20,87 12,31 59,02% 

8 Nộp ngân sách Tr đồng 5.078 14.421 283,99 

 
Kết quả này không được như kỳ vọng do yếu tố khách quan, bất khả kháng. 

Mặc dù trong điều kiện rất khó khăn nhưng công ty đã nỗ lực cố gắng đạt lợi 

nhuận theo kế hoạch (trước khi giảm phát sinh khoản tiền thuê đất tại Bình 

Phước). 

Rất mong quý cổ đông chấp thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022, 

đồng lòng cùng công ty vượt qua thời điểm khó khăn như hiện nay. 

Trân trọng cám ơn! 

TM. HĐQT Công ty 

CHỦ TỊCH 


