
 
 

 
 

 TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị,                                            

Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019; Kế hoạch chi trả năm 2020 
 

    Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 
                           CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, 
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
Doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai; 

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2020 của Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình 
Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2019 và phương án 
chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty 
như sau: 

1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư 
ký Công ty năm 2019 

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 02/2019/NQ – ĐHĐCD ngày 25/04/2019 của 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao 
cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau: 

- Chủ tịch HĐQT                          : 08 triệu đồng/người/tháng  

- Các thành viên HĐQT                : 06 triệu đồng/người/tháng 

- Các thành viên Ban Kiểm soát   : 04 triệu đồng/người/tháng  

- Thư ký Công ty                          : 04 triệu đồng/người/tháng 

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2019 là: 576.000.000 đồng. 

 Đối với Trưởng Ban Kiểm soát Công ty làm việc chuyên trách, Công ty 
không thực hiện chi trả thù lao mà hưởng lương người quản lý chuyên trách.  
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2. Kế hoạch thù lao năm 2020 

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức lương, thù lao cho Chủ tịch 
HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty tương tự như mức 
thù lao đã thực hiện năm 2019, cụ thể như sau: 

- Chủ tịch HĐQT                            : 08 triệu đồng/người/tháng  

- Các thành viên HĐQT                  : 06 triệu đồng/người/tháng 

- Các thành viên Ban Kiểm soát     : 04 triệu đồng/người/tháng 

- Thư ký Công ty                            : 04 triệu đồng/người/tháng  

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế 
tiền lương hiện hành của Công ty tương đương chức danh Trưởng đơn vị, ngạch 
lương 7 - Hệ thống thang bảng lương ban hành theo Quyết định số 67/QĐ-XMHM-
HĐQT ngày 14/08/2014 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
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