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TỜ TRÌNH 

Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 

Kế hoạch chi trả năm 2021 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 

31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 

23/03/2018; 

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành 

ngày 23/03/2018. 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của 

Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:  
 

I. Thực hiện năm 2020:  Tổng số: 900.000.000 đồng 

1. Thù lao Hội đồng quản trị 

- Chủ tịch HĐQT:    15.000.000 đồng x 12 tháng = 180.000.000 đồng 

- Thành viên HĐQT:    10.000.000 đồng x 4 người  x 12 tháng = 480.000.000 đồng 

2. Thù lao Ban kiểm soát 

- Trưởng ban kiểm soát:  10.000.000 đồng x 12 tháng = 120.000.000 đồng 

- Thành viên BKS:           5.000.000 đồng x 2 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng 
 

II. Kế hoạch năm 2021 

1. Thù lao Hội đồng quản trị: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:  15.000.000 đồng/người/tháng 

- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng 

2. Thù lao Ban kiểm soát: 

- Trưởng ban kiểm soát:  10.000.000 đồng/người/tháng 

- Thành viên Ban kiểm soát:      5.000.000 đồng/người/tháng 
 

   

 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

Dương Văn Mậu 

 


