
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN LẲN NUNG CHẢY VĂN ĐIẺN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 4 è /TTr-HĐQT Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

• « »

TỜ TRÌNH
(về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng c ổ  đông thường niên Công ty năm 2017

1- về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm 
soát, Thư ký Công ty năm 2016:

Theo các Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 và số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
19/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông; mức chi tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản ừị : Tiền thù lao : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/ngươi/tháng
- Các Kiểm soạt viên, Thư ký Công ty : Tiền thù lao : 4.000.000 (J/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:

+ Từ 01/01/2016 đến 30/6/2016 : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/tháng
+ Từ 01/7/2016 đến 31/12/2016 : Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên

trách: Được tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban 
kiêm soát theo bảng lương viên chức quản lý của Công ty; việc trả lương được thực hiện theo 
Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Trong nam 2016; thực te chi trả tiên thù lao, tiên lương cho các thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban kiêm soát, Thư ký Công ty đúng theo mức nêu trên. Tổng chi tiền thù lao tiền 
lương nam 2016 la 580.139.500 đ (năm trăm tám mươi triệu một trăm ba mươi chín nghìn 
năm trăm đông). Sô tiên này đã tính vào chi phí khi xác định lợi nhuận năm 2016 và trừ vào 
lợi nhuận sau thuế của Công ty.

2- Ke hoạch chi tra tien thu lao, tiên lương cho thành viên Hội đông quản trị, Ban kiểm 
soát, Thư ký Công ty năm 2017:

Can cư thực te hoạt đọng của Công ty và dự kiên công việc của Hội đồng quản trị Ban 
kiêm soát trong năm 2017; Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả tiền thù lao, tiền lương cho 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2017 giữ nguyên như 
mức đã thực hiện trong năm 2016, cụ thể như sau:



- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiềri thù lao : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/người/tháng
- Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty : Tiền thù lao : 4.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Tiền lương : Được tính theo kết quả sản

xuất kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát theo bảng lương viên chức 
quản lý của Công ty; việp trả lương được thực hiện theo Quy chế trả lương củạ Công ty, tương 
đương với mức lương Kế toán trưởng.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành 
viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 
2017.
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