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TỜ TRÌNH SỐ 8 

V/v xin chủ trương thành lập Chi nhánh gỗ Đồng Phú trực thuộc  

Công ty CP cao su Đồng Phú   

 

Hiện nay, Công tác giải thể Công ty CP gỗ Đồng Phú cơ bản sắp hoàn thành, chỉ 

còn lại khâu đấu giá tài sản và phân chia vốn góp cho các cổ đông (việc tổ chức đấu giá 

tài sản đang tiến hành theo quy định của Pháp luật). 

Để tạo điều kiện cho Công ty CP cao su Đồng Phú hoàn thành tốt nhiệm vụ 

SXKD 2019 trên cơ sở tận dụng nguồn nguyên liệu sãn có. HĐQT kính trình Đại hội 

đồng cổ đông xem xét, chấp thuận cho phép thành lập Chi nhánh chế biến gỗ mới với 

hình thức tổ chức: Là Chi nhánh trực thuộc Công ty CP cao su Đồng Phú, cụ thể như 

sau: 

1. Địa điểm đầu tư: TT Tân Phú, Huyện Đồng Phú- Tỉnh Bình Phước 

2. Mục tiêu đầu tư:  

- Nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu gỗ cao su và tiêu thụ gỗ cao su thanh lý của 

Công ty đạt hiệu quả cao nhất. 

- Tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

3. Quy mô và giá trị đầu tư dự kiến: 

- Diện tích khoảng 4,5 ha. 

- Công suất: Sản xuất gỗ phôi cao su là 18.000 m3/năm, ván ép là 9.000 m3/năm 

và viên nén 10.000 tấn/năm. 

- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 60 tỷ đồng.  

4. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020. 

Trên đây là chủ trương thành lập Chi nhánh chế biến gỗ trực thuộc Công ty CP 

cao su Đồng Phú. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho HĐQT lập 

phương án và thủ tục đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. 

Trân trọng kính trình! 
 

                                    

 

Nơi nhận :  

    - HĐQT Cty;                       
   - Ban KS; 

   - Lưu: VT, KH. 
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